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BREDABAAN 358

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

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

OPTIEK DE BEENHOUWER

online agenda 
optiekdebeenhouwer@outlook.com
03 651 84 45
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

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

SOLDEN
vanwege corona, extra korting op alles!

tot -50%

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera

Uw
stoffenwinkel !

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

 VAN -30% TOT -50%
3 COUPONS HALEN = 2 BETALEN

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE  WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - WO    9U TOT 18U
DI - DO OP AFSPRAAK
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U WIJ HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

UW NIEUWE BADKAMER IN RUIM 1 WEEK
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Zijn echtgenote Georgette

zijn dochter Viviane en schoonzoon Hendrik

melden u, samen met

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

bedroefd het overlijden van

Jos Van Thillo
Echtgenoot van Georgette Puts

Hij werd geboren te Brasschaat op 22 november 1930
en is er van ons heengegaan op 16 januari 2021.

In intieme familiekring hebben wij op zaterdag

23 januari jl. van hem afscheid genomen.

Correspondentie : Familie Jos Van Thillo

p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Fashion
& Shoes

TOTALE UITVERKOOP 
1 stuk -40%  v.a. 2 stuks -50%

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

In samenwerking met ondernemers
www.ikkoopinbrasschaat.be

#ikkoopinbrasschaat

Shop voordelig
tijdens de

solden!

Te koop Continental win-
terb. 205/65R15T op velg 
z.g.a.n. 0491/316 439
Poolse mannen doen 
renovatiew.:  bezett. , 
gyproc, beteg., parket, 
schild., afbraakw., NL-talig, 

Man zoek werk, klusjes, 
schilderen en tuin €15/p.u. 

Ik koop alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamelob-
jecten allerhande, curiosa, 
memorabilia, enz... Kort-
om, hebt u iets leuk in de 
aanbieding, geef me een 

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be 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. 0.748.732.211 

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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BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring

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

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

Juwelen te koop aan 
een spotprijs. Voor info 

Te huur gelijkvloers ap-
partement  Rerum Novar-
umlei 16 Brasschaat, 2 
slpk, terras, garage. € 800 

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



Take-away in BrasschaatTake-away in Brasschaat

7/7 geopend

TAKE-AWAY open van 12u tot 20u - Delivery van 17u tot 20u

Bestellen: 03/653 48 77 of op www.deroodeleeuw.be
Bestellen kan tot 20u

Bredabaan 262   -    2930 Brasschaat

BREDABAAN 275, 2930 BRASSCHAAT 
03 291 70 02 of 0478 551 096

TAKE-AWAY OPENINGSUREN
Do. & zat. van 11u tot 16u

vrij van 11u tot 18u

steunt startende handelaars

mu daeng Thai Take away Brasschaat

via www.mudaengbrasschaat.be
Tel 0492 92 26 00 of e-mail info@mudaengbrasschaat.be

Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur 
maandag en dinsdag

Te huur garage in gara-
gepark pastorijstraat (drie-
hoek) €80. Tel 0470/313 126

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

Te koop: 2 zetels, stof, 
bruin, 5 kussens met af-
neembare hoes, afm. per 
zetel breedte 2.60, diep-
te 93, inclusief 2xpoef 
(55x55, hoogte 40cm)prijs 
1500,-voor de ganse set. 
0496 627 046

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

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

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, 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 betal ing. 

www.goldcompany.be

Te huur: Gr. app. 160m² 
Bred. 199 Brasschaat. 
Instapklaar met 3 slpk, 
nieuwe keuken met toest., 
nieuwe badk., lift €1045/
mnd. Info & bez. 
03/633 16 59

Versgemaakte seizoensgebonden 

gerechten met kwaliteits producten. 

Wekelijks andere gerechten.

Gratis levering in Brasschaat 

op donderdag en vrijdag. 

Meer info op www.lucullus.be

tel : 03 653 27 27

Email: info@lucullus.be

Bredabaan 570, 2930 Brasschaat 
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4,8 -7,3 L /100 KM    126 -164 G / KM CO2 (WLTP)

KLAAR OM DE HELE STAD TE VERLEIDEN MET DE NIEUWE 500X SPORT? ZIJN SPORTIEVE L O O K M A A K T H E M

O N W E E R S TA A N B A A R C O O L , Z I J N C A R R O S S E R I E K L E U R  ROSSO SEDUZIONE, 19” LICHTMETALEN VELGEN,

EXCLUSIEVE SPORT-BADGE EN DUBBELE VERCHROOMDE UITLAAT MAKEN HEM UITERMATE AANTREKKELIJK.

NIEUWE 500X
LAAT UVERLEIDENDOOR

ZIJN POWER OF ATTRAXION.

fiat.be
Geniet nu tot € 6.300 voordeel (2)

(1) Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden). 
Aanbod geldig op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens.
(2) Aanbod BTWI geldig van 01/01/ 2021 t.e.m. 31/01/ 2021 bij aankoop van een Fiat 500X op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar 
gedurende deze periode en ingeschreven voor 31/01/ 2021. Aanbod geldig in het deelnemend netwerk U vindt het deelnemende netwerk terug op www.fiat.be.

V.U.: Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium N.V., Da Vinci Laan 3-7, 1930 Zaventem. 
RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: fiat.be.

Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (Naast shopping center)

Geel Antwerpseweg 84 
Tel. 014 57 55 00

JANUARI 7/7 OPEN!

  RIBBENS
Bredabaan 347  
2990 WUUSTWEZEL 
T 03 669 60 58
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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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Te huur: appartement 
Merksem Sijsstraat: gro-
te living 2 slaapkamers, 
aparte keuken, badk., ber-
ging kelder, lift, gar. Tel 03 
664 20 63 prijs: € 700
Te huur: ondergrond-
s e  a u t o s t a a n p l a a t s 
Broomansakker. 0499 
334 055
Gezocht: halftijdse win-
kelbediende voor slagerij 
Maes met ervaring en 

zat. werk van 10u tot 14u. 
0491 105 828
GEZOCHT Rijkevorsel 
groot fotoboek deel 1 en 2 
van Marcel Leunen (1988) 
GSM 0473 66 09 10. Ook 
andere fotoboeken van 
Marcel Leunen.
Te koop: nieuw salon, 2 
maand oud. 3zit + 2zit met 

steunen €1200 (waarde 
€3000) 0493/598 540
Te koop: zwarte ben-

weinig gebruikt. Prijs: 30 
euro. Tel:03/337 66 63
Te koop gevraagd: post-
zegelverzameling, alles 
welkom. Contante beta-
ling. tel. 03/542 09 96
Ik zoek app. met lift te 
huur in Brasschaat. 2 slpk, 

0493/490 544
Klusman voor alle werken 
binnenhuis €15/u. Tel. 
0471/078 955
Gouden Callebout cho-
colade eieren. Isabellalei 
87, Ekeren tussen 15-17u.
Te huur: gr. app. (160m²) 
in Centr. Brassch. Breda-
baan. Instapkl. app. met 3 
slpks aan oud gemeenteh. 
Grote liv. en hal op parket, 
3slpks. Geïnst. kkn met 
toest. Gr. terr. achteraan, 
lift, gar. Geen huisdieren. 
Info en bezicht. Vrij 03/663 
16 59
Te koop winterbanden 
205 60/15, Prijs €120. 
0476/829 626-03/651 93 75

Aanleg en onderhoud, 
snoeien en vellen bomen, 
graszoden. 0497/284 395
Professionele schilder 
zoekt werk. 0465/993 577
Te huur: ondergrondse 
garage Bredabaan 503. 
€85/mnd 0476/759 666
Gevraagd: garage of 
stelplaats gezocht in de 
directe omg. van Café 
Piepenol. Bredabn 136. 
0478/317 031
Verdachte overval su-

perette opgepakt. 
Op 11 december 2020 om-
streeks 10u30 werd er door 2 
mannen een overval gepleegd 
op de superette Alvo te Bras-
schaat. Onder bedreiging van 
een wapen werd de inhoud van 
de kassa buitgemaakt. De over-
vallers vluchtten te voet weg.
Op 11 januari  kon de lokale 
recherche van de politie Bras-
schaat één verdachte (°1989)  
thuis oppakken. De verdachte 
werd verhoord en na voorleiding 
door de Onderzoeksrechter 
aangehouden. Inmiddels werd 
ook de 2de verdachte (°1985) 
opgepakt door de PZ Antwer-
pen. Hij werd verhoord door de 
lokale recherche Brasschaat en 
voorgeleid bij de Onderzoeks-
rechter. Beide verdachten zijn 
gekend voor feiten van diefstal.

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
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NU -60 % EN MEER
(t.e.m. 31 januari 2021)

OPEN VAN DINSDAG TOT ZATERDAG VAN 10U TOT 18U

ALLE DAMESKLEDING EN DAMESSCHOENEN

HET AUTOSALON IS VERHUISD  
NAAR ONZE SHOWROOM!

PROFITEER  VAN ONZE SALONCONDIT IES  IN  ALLE  VE IL IGHEID.

 0,0-8,0 L/100 KM  0-182 G/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04) www.mazda.be
Info en voorwaarden op mazda.be. De vermelde waarden zijn gebaseerd op de WLTP-test methode en gelden respectievelijk voor de Mazda CX-30 Skycruise, Mazda CX-5 Skycruise en All-New 
Mazda MX-30 Skycruise (afgebeeld in optionele koetswerkkleuren Soul Red Crystal en Ceramic White 3-tone). V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor 
Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be
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Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651.68.87 

Search

www.orthovds.be

Schoenwinkel in je buurt

HET AUTOSALON
OP JOUW MAAT

 1,2 - 7,8 L /100 KM  29 - 177 G /KM (VOLGENS WLTP-NORM)
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fi scaliteit van je wagen. *Peugeot Mobility Pack van € 1.000 geldig voor de 108, 208, e-208, New 2008 en New e-2008, van € 2.000 voor de Rifter en van € 3.000 voor de 308, 308 SW,
New 3008, New 3008 HYBRID, New 5008, 508, 508 SW, 508 SW HYBRID, New 508 Peugeot Sport Engineered, Traveller, e-Traveller, Expert Combi en e-Expert Combi. Aanbieding geldig van 1 tot en met 31 januari 2021.

CO²

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

VAN DONGEN EN GEMA Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22
www.peugeot-brecht.be

TOT € 3.000*
BOVENOP DE SALONCONDITIES
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DECORATION
Wemers

90
JAAR

Behang- en schilderwerken
Raamdecoratie en zonwering
Tapĳten op maat
Vast tapĳt
Bed, bad en tafellinnen
Sierkussens op maat
Decoratie artikelen

                                ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

Blijf zelfstandig in de badkamer! 
 BIJNA ALLE HULPMIDDELEN    Ruim & stijlvol aanbod… 
 

  want een beetje klasse  
 

                                     BREDABAAN 469 Wuustwezel 03  66 999 60                          
   Van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00 u  

                                             Zaterdag 10.30-16.00u   of op afspraak 

steunt startende handelaars

WINTERFOTOZOEKTOCHT 2021
ORGANISATIE VTBKULTUUR BRASSCHAAT

Omdat wij als cultuurvereniging voorlopig geen binnenactiviteiten kunnen organiseren, zijn we 
dan maar begonnen aan het opstellen van een winterfotozoektocht. 
De zoektocht loopt in de wijken Centrum en Kaart van Brasschaat, voor een deel in het Gemeen-
tepark en voor een deel door woon- en winkelstraten. In de routebeschrijving staat een foto bij 
elke vraag; als je gaat staan op de plaats waar de foto is genomen, dan kun je het antwoord 
vinden in je directe omgeving. Er is ook een aparte fotovraag met 10 foto’s.
De zoektocht bestaat uit twee lussen (3,5 km en 5,5 km) die starten aan de Sint Antoniuskerk in 
het Centrum van Brasschaat. 
Nog een nieuwigheid is dat je de deelnemingsbrochure zelf kunt afdrukken. Daarvoor zullen we 
vanaf vrijdag 15 januari 2021 via onze website een pdf-bestand ter beschikking stellen. Wie zelf 
niet beschikt over een printer kan bij ons een kant-en-klare routebeschrijving afhalen. 
Bij deze zoektocht zijn er vijf mooie prijzen te winnen. Je antwoordformulier moet je aan ons 
terugbezorgen ten laatste op 1 maart 2021. 
Kostprijs: gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden. 
Inlichtingen/deelnemingsbrochures bij: 
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 0473 60 59 66; 
- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, telefoon: 0476 45 20 43; 
- zelf afdrukken van de routebeschrijving kan via www.vtbkultuur.be/brasschaat . 

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70
Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. In januari 
voor middelbaar aan -50%
Ik zoek tuinwerk, snoeien 
en opkuisen. 0474/453 834
Inkoop oud goud en

juwelen: Denys & C  
Bredabaan 246,

Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Pastinaak-venkelsoep met gerookte spekjes. 
 (€4/0,5l of €8/1l)

Salades: 

- Huisgemaakte falafel met tabouleh, geglaceerde 
 worteltjes, aubergine, granaatappel en 
 rode bietenhummus. (€13) (VEGAN)
- Gerookte zalm met kervelpesto, krieltjes, boontjes, 
 sugar snaps en broccoli. (€14)
Warme Gerechten:
- XL-gehaktbal in tomatensaus met selder 
 en aardappelpuree. (€14,50)
- Linguine met een saus van groene paprika en spinazie, 
 met scampi en gebakken groene asperges. (€15,50)
- Kalfsgebraad met gekarameliseerde honingmosterdsaus, 
 wintergroenten uit de oven en een fris slaatje 
 van witloof en appel. (€15,50)
- Vegetarische ovenschotel met bloemkool, aardpeer, 
 butternut, prei, parmesan en geroosterde walnoten. 
 (€13,50) (VEGI)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 26 januari t.e.m. Zaterdag 30 januari

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.

LIVESTREAM NIEUWJAARS-
CONCERT ELIXIR D’ANVERS

naar aanleiding van het 30jarig jubileum brengt ensemble Elixir 
d’Anvers op 31 januari 2021 om 15 uur een livestream nieuwjaars-

Speciaal voor deze gelegenheid stelden zij een uniek programma 
samen uit het repertoire dat Elixir d’Anvers de voorbije 30 jaar heb-
ben opgebouwd. Samen met de uitzonderlijke locatie waar dit eve-
nement kan plaatsvinden zal dit zowel voor het ensemble als voor 
toeschouwer een unieke ervaring worden. Maak dit event mee in je 

te toasten. Meer info :www.artdecomusicbe of www.salonorkest.be



parkbodeactueel
Vaccinatiecentrum Noorderkempen 
in loods naast militair vliegveld

Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, 
de eerstelijnszone of kortweg ELZ Noorderkempen 
en de huisartsenwachtpost Noordrand bestudeerden 
verschillende locaties om op grote schaal mensen te 
vaccineren tegen Covid-19. Samen kozen ze voor één 
vaccinatiecentrum in Brasschaat.

Mobiliteit 

“Ik ben blij dat we, naast de 
beslissing over de locatie, ook 
gezamenlijk hebben beslist om 
een vervoerssysteem in te rich-
ten voor mensen die er nood aan 
hebben. Op die manier worden 

“Door de keuze voor slechts één 
locatie zorgen we ervoor dat we 
het medisch personeel efficiënt 
kunnen inzetten. Het centrum blijft 
namelijk acht maanden open”, 
zegt Cindy De Roeve, voorzitter van 
ELZ Noorderkempen. 
“De loods is 4000 m² groot en 
zal 10 vaccinatielijnen tellen. Het 
doel is om er 75.000 mensen te 
vaccineren. De opbouw van de 
binnenruimte van het vaccinatie-
centrum duurt nog enkele weken. 
Het is een logistieke uitdaging om 
de loods om te bouwen, maar de 
evenementensector staat klaar om 
dat te realiseren. We verwachten 
klaar te staan vanaf 15 februari. 
Vanaf dan is het doel om 7 dagen 
op 7 te vaccineren, afhankelijk van 
de aanlevering van de vaccins.” 
 
Naast het vaccinatiecentrum voor-
ziet ELZ Noorderkempen mobiele 
teams op satellietplekken in elke 
gemeente. Bepaalde doelgroepen 
zullen ook thuis gevaccineerd 
kunnen worden. 

Naast het vaccinatiecentrum 
zijn er ook mobiele teams in 
elke gemeente.

Gratis duurzaam 
bouwadvies

Wil je je woning duurzaam 
renoveren of wil je duur-
zaam gaan bouwen? Dan 
is het nuttig om bouwad-
vies in te winnen voor je 
een vergunning aanvraagt. 

Duurzaam bouwen is immers meer dan 
milieubewust bouwen. Daarom organi-
seert Kamp C - het Provinciaal centrum 
Duurzaam Bouwen en Wonen - dit jaar 
maandelijkse online infodagen. De 
architecten van Kamp C screenen je 
bouwplannen op duurzaamheid en 
geven je nuttige tips. Zo kan jij met 
kennis van zaken aan de slag. 

Foto boven: de groene loods bevindt zich langs de Licht 
Vliegwezenlaan, net voor het Gunfire Museum.

Foto midden: de enorme lege loods van wel 4.000 m² 
wordt momenteel omgebouwd. Tegen 15 februari zal het 
omgetoverd zijn in een vaccinatiecentrum met 10 lijnen.

Foto onder: deze weg, parallel aan de Licht Vliegwezen-
laan, wordt opengesteld zodat je veilig de 300 m afstand 
tussen de ecoparking aan het museum en het 
vaccinatiecentrum te voet kan afleggen. 

Duurzaam bouwen is meer 
dan milieubewust bouwen. 

Geïnteresseerd? Zorg dat je een 
bespreekbaar document met eventu-
eel een aantal foto’s kan voorleggen. 
Kamp C maakt met plezier tijd voor 
jou vrij op onderstaande data. Let op, 
vooraf inschrijven is wel noodzakelijk! 
Daarvoor kan je telefonisch terecht 
op 03 650 29 30. Is de agenda voor 
gemeente Brasschaat volzet? Check 
dan even of er nog plaats is bij de 
omliggende gemeenten (telkens van 
13 tot 17 uur):

 » Kalmthout: 01/02 en 06/12
 » Kapellen: 01/03
 » Brasschaat: 03/05
 » Wuustwezel: 07/06
 » Brecht: 05/07
 » Schoten: 02/08
 » Essen: 06/09
 » Stabroek: 04/10

Ophokplicht vogels 
en pluimvee

Wegens vogelgriep bij wilde 
vogels blijft het tot nader order 
verplicht om vogels en pluimvee 
op te hokken. 

Hou je daarom aan de volgende maatregelen: 
• Alle professionele pluimveebedrijven én par-
ticulieren hokken hun pluimvee, vogels en duiven 
op of schermen ze af van contact met wilde vogels. 
Dit kan bijvoorbeeld met behulp van netten. De 
maatregel geldt niet voor struisvogels. 
• Het geven van eten en drinken aan pluimvee 
en gehouden vogels gebeurt binnen of op een 
manier zodat wilde vogels er geen toegang toe 
hebben. 
• Het is verboden om pluimvee en gehouden 
vogels water te geven dat afkomstig is van wa-
tervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels 
toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld 
om eventuele virussen te inactiveren. 
• Alle verzamelingen van pluimvee en vogels 
(tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn 
verboden. 

De maatregelen zijn van onbepaalde duur van 
kracht. Meer info op 
afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep.

Bied je PMD op de 
juiste dag aan

We merken de laatste weken dat heel wat mensen 
hun PMD-zak in de foute week op straat zetten. Dat 
heeft wellicht te maken met de switch van week 
dat Igean rond de jaarwisseling doorvoerde. Het 
PMD werd toen twee weken na elkaar opgehaald.

Hou het simpel, raadpleeg altijd je afvalkalender: 
gedrukt, via de app of op brasschaat.be.

Heb jij ook per ongeluk je PMD-zak in de verkeerde 
week aangeboden? Laat de zak niet op de berm 
liggen, anders wordt het aanzien als sluikstort!

onze inwoners geholpen om naar 
het centrum te kunnen komen. Dat 
aanbod wordt bekendgemaakt 
wanneer je uitgenodigd wordt voor 
een vaccinatie”, aldus Cindy. 

Hoe weet je wanneer 
je gevaccineerd kan 
worden? 

“Inwoners krijgen een brief met 
de uitnodiging om een afspraak te 
maken in het vaccinatiecentrum. 
Heb je een afspraak gemaakt, dan 
volg je de richtlijnen ter plaatse. 
Wie wanneer een vaccin zal krij-
gen, is opgedeeld in fasen. Op 
laatjevaccineren.be staat meer 
info, onder andere over die volg-
orde van vaccineren. Heb je nog 
twijfels over de vaccinatie? Praat er 
over met je arts of apotheker.” 

Helpende handen 
gezocht! 

“Het vaccinatiecentrum heeft heel 
wat medewerkers nodig. Daarom 
zoeken we vrijwilligers”, besluit 
Cindy. “Wil je als vrijwilliger mee-
helpen bij het vaccineren? Heb je 
een diploma in een zorgberoep? Of 
wil je graag alles in goede banen 
leiden als logistiek ondersteuner? 
Dan zoeken we jou, want we heb-
ben je nodig. Meld je aan op
vaccinatie@elznoorderkempen.be 
of via het inschrijvingsformulier op 
eerstelijnszone.be/
Eerstelijnszone-Noorderkempen.” 
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Brasschaat is een fantastische plek om te wonen, 
werken, leven én naar school te gaan. Het basison-
derwijs is goed vertegenwoordigd in de verschillende 
wijken en over de verschillende onderwijsnetten. 
Je vindt er vast een school naar jouw voorkeur. 

parkbodeactueel
Naar de kleuter- of lagere 
school in Brasschaat

Een school gevonden? Voor heel 
wat scholen moet je je kind 
digitaal aanmelden voor het 
schooljaar 2021-2022: Gilo Kaart 
& Giko ’t Veldhoppertje, Gibo 
Mariaburg, Gibo Driehoek, Gibo 
Heide, Steinerschool De Wingerd, 
GO! Freinetschool Toverbos en 
Openluchtschool Sint-Ludgardis. 

Digitaal aanmelden kan vanaf 
25 februari, 12 uur, tot en met 
23 maart, 12 uur, via 
aanmelden.brasschaat.be. 
Beschik je niet over een compu-
ter of heb je hulp nodig bij het 
aanmelden? Vraag info bij de 
school van je eerste keuze of mail 
naar aanmelden.basisonderwijs@
brasschaat.be.

Het tijdstip waarop je je kind 
aanmeldt heeft  geen invloed op 
de toewijzing van de beschikbare 
plaatsen. Ten laatste op 23 april 
2021 weet je of je je plekje hebt. 
De school neemt kort erna contact 
met je op voor de verdere inschrij-
ving van je kind. 

Voor welke klassen 
meld je je kind aan? 

• Kleuters geboren in 2019, 
2018, 2017 en 2016. Meld je 
kind, geboren in 2019, ook 
aan als het in het schooljaar 
2021-2022 nog niet naar 
school gaat! 

• Alle klassen van de lagere 
school. 

  

Voor wie meld je aan? 

• broers/zussen van kinderen 
die schoollopen in één van 
de vernoemde scholen 

• kinderen van 
schoolpersoneel

• nieuwe kleuters en leerlingen

Toewijzing

Broers en/of zussen van bestaan-
de leerlingen en kinderen van 
schoolpersoneel hebben voor-
rang. De scholen reserveren ook 
plaatsen voor indicatorleerlingen. 
Dat zijn kinderen van moeders 
zonder een diploma secundair 
onderwijs of kinderen uit een 
gezin dat tijdens het schooljaar 
2019-2020 of 2020-2021 een 
schooltoelage kreeg.

De toewijzing van de overige 
plaatsen gaat als volgt: 
• schoolkeuze;
• wandelafstand tussen 

domicilieadres van je kind 
tot het offi  ciële adres van de 
school;

• lottrekking (bij gelijke 
wandelafstand).

Aanmelden kan vanaf 
25 februari tot en met 
23 maart via 
aanmelden.brasschaat.be



Winter pack met verwarmde voorzetels en verwarmd stuurwiel inbegrepen. 

SALON
CONDITIES

(1) Totaal voordeel onder voorwaarden geldig bij aankoop van een Jeep
®
 Compass Black Star 1.3 T4 4x2 130pk MT (met optie Winter Pack) aan € 31.920 (2) en bestaande uit de Jeep

®
-korting van € 2.500, de gratis aangeboden Winter Pack 

twv € 700, en de recyclagepremie van € 3.500 (3). (2) Aanbevolen catalogusprijs BTWi van een Jeep
®
 Compass Black Star 1.3 T4 4x2 130ch MT aan € 31.220 met optie Winter Pack aan € 700. (3) De recyclagepremie is geldig bij aankoop van 

een Jeep
®
 Compass Black Star. Het is geldig voor het recyclen van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. 

De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens 7 jaar oud zijn en minstens 
6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. (1 t.e.m 3) Deze aanbiedingen zijn BTWi en gereserveerd voor particuliere klanten en geldig het deelnemende netwerk t.e.m 
31/01/21. U vindt het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., 3-7 Da Vincilaan, 1930 Zaventem. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie 
[K.B. 19.03.04]: www.jeep.be. Niet-contractuele foto. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de beschreven versies en prijzen.

JEEP® COMPASS BLACK STAR TOT € 6.700 VOORDEEL. (onder voorwaarden) (1)

5,6 - 7,0 L /100 KM  •  147 - 160 G / KM CO2 (WLTP)

HOU JE KLAAR OM VAN 
MENING TE VERANDEREN.

Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (Naast shopping center)

Geel Antwerpseweg 84 
Tel. 014 57 55 00
www.buga-auto.beJANUARI 7/7 OPEN!
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SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Personenvervoer GDS Transservice
Luchthaven-  |  privé-  |  zaken-  |  havenvervoer

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

T: 03 288 95 54  |  G: 0468 20 54 78  |  gds-info@telenet.be
www.gdstransservice  |  Noorderlaan 111  |  2030 Antwerpen

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 

 

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . 

-

www.denys-co.be
Gezond aan je gewicht 
werken, meer energie, 

Elektrisch maken van 
rolluiken, -

Ophalen van oude elec-
trische toestellen en oude 

Dakwerken: gespecia-
liseerd in kleine herstel-
ling en vernieuwing van 

-

Alle kleine graafwerken 
greppels uitgraven, ha-
gen, struiken, enz... en 

Te koop propere golf-

Alle tuinonderhoud. 

Te koop Ford Fiësta, 

Gevraagd herenkapper 
aan huis na de corona-cri-

Ik doe uw strijk. halen en 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

D a k h e r s t e l l i n g e n , 
roofing, pannen, leien, 
schouwen, dakgoten vol-
ledig nieuw. Tom & Kenny. 

@ rap moet gaan bel Klus 

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

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

TE HUUR - ZUID TENERIFE

Jaarlijks zijn er héél veel Brasschaatse gepensioneerden die 
nu willen vertrekken naar Tenerife om te overwinteren, maar 
de meeste hotels zijn nog gesloten. Wij hebben nog enkele 
appartementen 1ste

maand. Terwijl onze virologen met de corona-varianten hier 
in België een derde golf verwachten, kunnen gepensioneerde 
Brasschatenaren beter veilig in Tenerife een gezondheidskuur 
doen en hun imuunsysteem met véél jodium en vitamine D 
optimaliseren én aldaar genieten in deze  periode van de al-
lermooiste zonsopgangen en zonsondergangen! én weet dat 
vliegentuigen nu een “virus-dodend luchtverversingssysteem” 
hebben, dat onze lijnbussen en trams ‘niet’ hebben... Én wat 
in geval dat onze overheden na boeking niet-essentiële-reizen 
tijdelijk verbieden? Dan kan uw boeking gewoon verschoven 
worden naar andere datum... Voor meer info kan u mij telefo-

-

beelden opgeslagen in de herinnering maar altijd herkenbaar, 
gedestilleerd uit wat men ‘het ware leven’ noemt. Hij toont scè-
nes uit de werkelijkheid die trillen van emotie. 
Wat sommigen zullen ervaren als melancholie, verstilling of at-
mosfeer, is voor Bruno schoonheid. Zijn koloriet spreekt boek-
delen en is zijn handelsmerk: kleuren die twijfelen tussen uitbre-
ken en toedekken maar altijd intens en overtuigd.

-
tho’s van Bruno tentoon die tegen een betaalbare prijs te koop 
worden aangeboden. Dit is een unieke kans voor de Brasscha-
tenaren om zijn werk te leren kennen! 

HET LAATSTE SCHILDERIJ DAT
BRUNO VEKEMANS GESCHILDERD HEEFT
NU TE KOOP BIJ JACOBS ART GALLERY

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-

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



*Geldig bij aankoop van een nieuwe Ford bij een erkende Ford-verdeler in België en GH Luxemburg, van 1/12/2020 t.e.m. 31/01/2021. Deze actie is niet geldig voor 
Mustang en Mustang Mach-E. De extra korting is inclusief BTW en geldig voor particuliere klanten, Ford personeelsleden en fleetklanten t.e.m. A+ categorie. Deze extra 
korting is niet overdraagbaar aan derden. Slechts 1 korting geldig per aankoop. De vernoemde persoon op deze korting staat geregistreerd dat hij recht heeft op een 
extra korting van € 250. Printen van deze korting is geen noodzaak. Deze extra korting wordt meteen verrekend in de aankoopprijs. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): 
www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting zoals beschikbaar op moment van de me-
ting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn 
hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. De vermelde WLTP-waarden betreffen een weergave op basis van de kennis 
waarover Ford deze op heden beschikt. Deze waarden zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. Contacteer 
ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs, of raadpleeg www.nl.ford.be.      

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 BRASSCHAAT

03 641 98 00
sales@dekort.net

Van de Ven
Starrenhofl aan 1
2950 KAPELLEN

03 664 04 90
sales@vandevenkapellen.be

1,4-6,8 L/100 KM. 32-155 G/KM CO2. (WLTP)

Afspraak bij 
Van De Ven

Afspraak bij 
De Kort

UITZONDERLIJKE SALONCONDITIES
Geniet van straffe saloncondities op de Ford Kuga of Puma, want het salon gaat 
bij ons wel door. Voor elk profiel, bieden wij een oplossing! Maak snel een afspraak 
en geniet van een extra korting van € 250* bovenop alle saloncondities. 
Contacteer ons of scan de QR-code voor de extra korting.
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Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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!

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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

Te koop: 

Te koop: 

Ben je vlot in omgang? 

Zoekt u een loodgieter, 

Goedkoop snoeien en 

Te koop: 

Klusman 

Ik zoek werk,

We zoeken en Jack Rus-
sell Terrier,

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

FONOPLATEN. Snoeien en vellen van 
bomen,

Gezocht:

WERKAANBIEDING: 

Te huur:
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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.

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

Zoek niet verder. Schil-
derwerken “De Marcel”. 
Specialiteit appartemen-
ten, trapzalen, enz. “Cor-
recte 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
Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 

0493/651 522
Verzamelwijn te koop, 
voornamelijk Banyuls. 
Voor info 0470/625 500

Te koop gevraagd: 2 de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118
Te koop: Autostaanplaats 
in Turnhout, De Meerode-
lei. 0486/268 570
Te koop BMW-116D 2010 
100.600km, airoc, incl. 
winterbanden. €7000. 
0483/385 001
Ik zoek huishoudeli jk 
werk. Ik spreek Eng., Fr., 
Sp. 0470/273 104
Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zaterdag & 
zondag. 0486/430 828
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MAANDAG    1
DINSDAG     2
WOENSDAG  3
DONDERDAG   4
VRIJDAG      5
ZATERDAG   6

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PapierPMD

MAANDAG    25
DINSDAG    26
WOENSDAG  27
DONDERDAG       28
VRIJDAG      29
ZATERDAG   30

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

L

Schilder/behangwerk 
aan goede prijs met goede 

0468/217 374

Ik  zoek poetswerk, 

Vergeet uw zorgen om 

appartement leeg te ma

105 of 0486/952 683 D&D
Te huur: grote studio of 

0475/514 392

Alle Terrasreparaties zo-
als: 
voegen en terug opvoegen, 

tegels en vervangen van 

Ik zoek gratis spullen 
voor rommelmarkt.
gratis halen 0485 300 437

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 & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

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

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

AANNEMER KOOPT

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

Gevraagd:

STUDENTEN 

Bakkerij van Hunsel
03/645 04 47

Hof-
straat €80. 0476/618 103 
na 18u.

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

appartement, kelder, zol-
der, opkopen inboedels, 
antiek, ect. 0491/758 399 
Beste prijs

Asiatisch. 
0484/574 559

droog brandhout, 
thuis gebracht. 
0495/914 096

Gelijkvl. app. 
Zeedijk, Blankenberge 
(Hoek F.Ropshell ing), 
Royal Phare: Inkom, in-
ger.keuken, wc, badk., 1 
slaapk., zith., eeth., bergpl 

-
dergr. garage, afspraak vr 
bezicht. 0498/642 837

oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

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

Te huur app. 1e verd. Meeslaan 13,  Bras-
schaat, 2 slpk, terras,garage, vrij ,€ 750 
Tel 0470/313 126

Vellen en snoei-
en van gevaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk. 
0495/223 863

zetten. Gratis 

 liefst in gde 
st. Mag oud zijn. 0495 529 527

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

 Juwe-
lier Denys & C . Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83 www.denys-co.be

-
ren,indien u uw wagen wenst te verkopen. 

-

24h/24) Tel. 0476 345 800
ELEKPRO elektr. werken, klusjes, onderh. 
geb. 24/7, eerlijke pr. 0484/993 359

verticut. kantsn 2x benz. maaier 
1xaccu maai voor handige Harry dhz een 
bodje of p.o.t.k. 0495/921 650

winkelbediende/studenten voor 
in slagerij. Enkel gemotiveerde kandida-
ten. tel: 03/653 05 38

werkt mr na te zien, p.o.t.k. 
0495/921 650

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

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

ook ko-
pen wij eventueel de hele 
inboedel. Voor meer info 
Tel. 0470/625 500
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming

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

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

Dakwerken: nieuw, her-
stel roofing, dakgoten. 
0489/717 125
Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978


