Een nieuwe tv?

Teletechnics

natuurlijk!

BREDABAAN 358
Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

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.
www.brasschaatseﬁlm.com - info@brasschaatseﬁlm.com
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NIEUWE ZONNEBRILCOLLECTIE RAY-BAN 2021 IS BINNEN!

Uw
stoffenwinkel !

UITGEBREIDE
STOFFENMODE
Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

2

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

KLOKKENSERVICE

JAAR BORG
WAAR

- reeds meer dan 40 jaar zowel staande, hang als antiek ALLE merken

Klok stuk? Bel ons!

0497 62 15 62
GRATIS opgehaald en teruggeplaatst
Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

Paul Van der Auwera

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

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT - Dinsdag: Bist-Wilrijk
Woensdag: Gitschotellei - Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem
Zaterdag: Schoten

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06  www.schilderwerken-antonissen.be

dave.parys@proximus.be

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
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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

BEZOEK ONZE

WEBSITE

Gebit
gebroken?
Klaar terwijl U wacht

Met garantie

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



03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

67-JARIG HUWELIJKSJUBILEUM

www.de-glazenwasser.be

Op 20 februari vieren Leon Van Deuren (90 jaar) en Godelieve Coenen (87 jaar), wonende in de Pauwelslei op den Driehoek, hun 67 ste huwelijksverjaardag. Wegens de coronamaatregelen kan er niet
veel gevierd worden door de 5 kinderen, 10 kleinkinderen en “bijna“ 8 achterkleinkinderen. Langs deze
weg willen we jullie het volgende wensen: blijf nog lang gezond en gelukkig en nen dikke proﬁciat aan
jullie vanwege de ganse familie.

www.orthovds.be
Bredabaan 753, 2930 Brasschaat | 03/651.68.87
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg
Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.
Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring
Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

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


Klusman inricht elektr.
garagedeur rolluik, vliegraam. 0499/216 561

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

MODERLIFE W1 EN T1
DE DROOGKAST DIE LUISTERT
NAAR DE WASMACHINE

Gecertiﬁceerd klokkenmaker
2930 Brasschaat

0475/48 44 44

info@HandsOnTime.be

www.HandsOnTime.be

Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.be 24/7

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


Woningopruiming regio
Noorderkempen? Laat
uw opruimingen met een
gerust hart aan ons over.
INBOEDELSERVICE.ESSEN@GMAIL.COM
0465 074 392



* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.



Zo simpel kan het zijn.



Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Bijles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.
0474/976 466
Gezond aan je gewicht
werken, meer energie,
terug ﬁt. 0479/995 582

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

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

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW
BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

Te huur kapsalon tel. Wij zoeken: Tandartsas03/651 72 23. Verhoeven- sistente voor orthodonlei 103, Brasschaat.
tiepraktijk Brasschaat /
 deeltijds / ﬂexibel / goede
computerkennis vereist.
Contact: 0495 207 141

Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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
Zie ook www.argenta.be
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VOOR HET EERST SINDS
LANG ECHTE SNEEUWPRET

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
specialiteit appartementen, trapzalen, enz.
Correcte uitvoering aan
nog betaalbare prijzen.
Nieuw-renovatiewerken
in samenwerking met
Renoﬁx-it.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478


Programma
Casa Callenta

Een sneeuwman maken, een sneeuwballengevecht, een sneeuwengel maken, of gewoon een wandeling door het volledig dicht
gesneeuwde park. Het was lang geleden, maar vorige zondag
lag er een alles afdekkende laag sneeuw en konden de kinderen
hun hartje ophalen. Voor velen was het de allereerste keer dat
ze echt in de sneeuw konden spelen. Uiteraard leverde het ook
romantische beelden van het park op. Ingrid Strybos bezorgde
ons enkele foto’s. Meer foto’s: zie www.brasschaatseﬁlm.com

Caravan te koop gevraagd: liefst in gde
st. Mag oud zijn.
0495 529 527


Ik zoek werk, schilderen,
tuin, bezetten.
0487/566 652 Adrian

Elektrisch maken
van rolluiken, elektriciteit. Algemeen.
tel. 0485/429 105

Gouden Callebout chocolade eieren. Isabellalei
87, Ekeren tussen 15-17u.



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



ELEKPRO elektr. werken,
klusjes, onderh. geb. 24/7,
eerlijke pr. 0484/993 359

Casa Callenta is een warm (t)
huis voor en door lotgenoten
met kanker en hun omgeving.
Volgende ontmoetingsmomenten staan op de agenda
- Di 23/2 - 13u30 – Wandelen
in het Park
- Vrij 26/2 – 13u45 – Goddelijke
Tarte Tatin – een online kooksessie samen met Niek
- Di 2/3 – 13u30 – Wandelen
in het Park
- Ma 8/3 – 10u30 – Gewoon
Welkom online
Meer info: www.casacallenta.be



Goedk. leegruimen v.
tuin. planten, stronken, bomen, hagen. 0487/715 534



Opkopen inboedels,
stock, antiek, meubels,
verzamelingen. Leegmaken van uw woning. Beste
prijzen v.d. regio. Tom
0491/758 399



Vrouw zoekt werk, poetsen
en strijken. 0486/710 541



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



Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Prachtig nieuws voor onze bewoners
én toekomstige bewoners van
RESIDENTIE KONINGSHOF SCHOTEN!
De 2e Pﬁzer vaccinatie tegen COVID-19 is achter de rug!
Dit is een enorme geruststelling voor onze bewoners, personeel
en vooral de familieleden van onze Residenten.
Maar evenzeer ‘zo belangrijk’ naar nieuwe bewoners:

Woonzorgcentrum Residentie Koningshof is Coronavrij!
Wens je graag meer info over onze Residentie?
Of een vrijblijvende rondleiding en kennis maken?
Natuurlijk kan dat!
Neem gerust even contact met ons op:
03/294.18.00 of 0492/722.240
(kamers vrij)
U staat nooit alleen - Wij zijn er voor u.
Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten

www.residentie-koningshof.be

Gevraagd: alle wagens
jong & oud, ongeacht
welke staat. Correcte
en vlotte afhandeling.
T. 0476/749 178



F O N O P L AT E N. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
GSM 0475/768 188

Te koop nieuw voederhuisje voor vogels. tel.
0493/586 827



Opritten, terrassen, natuursteen en betonstenen.
Gratis offerte. 0493/651
522



Te huur: autostaanplaats,
hoek Bloemenlei-Bredabaan. 0472 393 183

BRASSCHAAT DAAGT HAAR
JONGEREN UIT

Salonacties tot 28 februari
bij uw Mazda-verdelers in de regio

GARAGE DE MEYER

ANTWERP AUTOMOTIVE

Miksebaan 132
2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

Eikenlei 102
2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.garagedemeyer.be

www.mazda-antwerpautomotive.be

De sport- en jeugddienst van de gemeente Brasschaat daagt
haar jongeren uit om deel te nemen aan een online challenge
#LetsInstaMove2gether. Gedurende 3 weken kunnen de +12
jarigen een TikTok/Instagram-ﬁlmpje posten met de hashtag
#LetsInstaMove2gether.
Het hoe en wat van het in te leveren ﬁlmpje kunnen de deelnemers ontdekken in de ‘Wij dagen jou uit’ boodschap van erekinderburgemeester Lola Van de Geuchte op www.brasschaat.
be/actueel/nieuws/wij-dagen-jou-uit.
Voor schepen van sport en jeugd Adinda Van Gerven tracht
deze digitale wedstrijd een antwoord te bieden aan het wegvallen van vele vrije tijdsbestedingen. ‘Samen -weliswaar op
afstand- bewegen en gek doen biedt onze jongeren een ﬁjn
intermezzo in deze moeilijke tijden.’
In deze challenge zullen 6 ﬁlmpjes als winnaars aangeduid
worden. Per ﬁlmpje kunnen er maximum 10 bowlingtickets gewonnen worden. De challenge loopt van 12 februari 2021 t.e.m.
7 maart 2021.
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ende
Zelfwerk
ers
zaakvoerd

VOORJAARSACTIE
bij het reinigen dak
GRATIS ANTI-MOS BEHANDELING
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Reinigen en ontmossen van daken

Reinigen van buitenmeubilair

Anti-mos behandeling

Reinigen van poorten

Reinigen van gevels
Reinigen van opritten

Reinigen van eiken bijgebouwen
drukloos met 140° stoom

Reinigen van terrassen

enz.

www.gevelendakreinigen.be
T +32 497 43 09 09 • +32 475 23 68 86
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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ook met de administra�e na het overlijden.
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
rouwcentrum te Brasschaat.

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

‘LICHTPUNTJES’ IN MOEILIJKE
TIJDEN VOOR BRASSCHAATSE
LEERLINGEN
Wil u meer informa�e over alles wat met een
uitvaart te maken hee�?
U kan ons steeds geheel vrijblijvend contacteren.
Wij zijn 24/7 bereikbaar: 03 434 33 32.
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

www.uitvaartzorg-delelie.be

Zowat 2.000 zaklampjes en ﬂyers werden de afgelopen dagen uitgedeeld aan heel wat Brasschaatse leerlingen. Hierop
zijn info en kanalen die jongeren kunnen aanspreken in deze
moeilijke periode vermeld. Het lichtje, een knijpkatje dat ze met
eigen krachten kunnen opladen, verwijst naar ‘het einde van
de tunnel’.
Ook in onze gemeente worstelen vele jongeren met het gebrek
aan sociale contacten en een ‘normaal’ leven. Het lokaal bestuur weet dat dit moeilijke tijden zijn ook voor jongeren.
De Jeugddienst en dienst Welzijn wil jongeren een hart onder
de riem te steken en hen zo nodig de weg wijzen naar mogelijke hulp. Deze actie wil jongeren een ‘lichtje geven in de
duisternis’ . Ook via de digitale kanalen werd de boodschap
gedeeld ‘alles komt goed’ om zo zoveel mogelijk jongeren een
helpende hand te reiken.
Op www.brasschaat.be/jeugdhulp staan alle mogelijke vormen
van hulp via telefoon, chat, mail, … waar jongeren hun hart
kunnen luchten en op zoek kunnen gaan naar ondersteuning.
Bij het begin van de kerstvakantie werd de ﬂyer jeugdhulp +
een verbindingskaartje (een postkaartje om ‘echt’ contact te
maken met anderen) opgestuurd naar alle Brasschaatse jongeren tussen 12 en 18 jaar.
De lichtjes werden via de scholen bezorgd aan alle leerlingen
van de 2de graad. Van de scholen kregen we alvast positieve
reacties : “Onze leerlingen moeten weer afstandsonderwijs
volgen en pas na de krokusvakantie zien we hen weer hier.
De lichtjes kwamen dan ook op het juiste moment. Het gadget
werd enthousiast onthaald maar ook de boodschap deed hen
deugd. Vooral dankbaar voor het feit dat aan hen werd gedacht
in deze ‘donkere periode’ .”
Foto’s © GIB Brasschaat:
w w w. f a c e b o o k . c o m / G e m e e n t e l i j k I n s t i t u u t B r a s s c h a a t /
posts/1338075433239579

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
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BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u. zat.: 10 tot 18 uur. Ma en di. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

nwinsten

Nieuwe aa

VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

Een nieuw en groot aanbod aan genummerde en gesigneerde litho’s van o.a.
Keith Haring, Kees Van Dongen, Paul Delvaux, Joan Miro, Folon, e.a.

nwinsten

Nieuwe aa

€ 5 korting

per boeking h/t

Fietspatrouille betrapt
voetganger met softdrugs
en twee messen op zak

En een groot aanbod aan mooie, niet gesigneerde, maar wel authentieke
oude litho’s (meestal door de kunstenaar op de steen gezet) van o.a.
Miro, Matisse, Picasso, Braque, Chagall, Bram Van Velde, Raveel, e.a.
Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88
Franse les niveau secundair. 0477/788 101



Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118


Afloop verstopt of je
kraan kapot. Bel nu Klus
& Zo. 0499/103 000
Donderdag, 4 februari 2021, omstreeks half twaalf ’s middags, controleert een fietspatrouille van de lokale politie Brasschaat een wandelaar
die in het bezit bleek van cannabis en twee messen. Een proactieve
fietspatrouille merkt op de Augustijnslei een sterke cannabisgeur wanneer zij een persoon nadert. Bij het zien van de politiemensen, maakt
de man rechtsomkeer. Wanneer de patrouille hem staande wil houden,
zet de man het op een lopen. Daarop zet de politie de achtervolging
in en de man kan uiteindelijk worden ingerekend en meegenomen
naar het commissariaat voor controle. Bij de fouille blijkt de verdachte
(°2002) in het bezit te zijn van +/- 15 gram cannabis en twee messen
(foto in bijlage). Op instructie van het Antwerpse Parket wordt de man
na in beslagname van de drugs en verboden wapens, vrijgelaten. Hij
kreeg een onmiddellijke schikking voor het bezit van softdrugs (€ 75).
Drugs en de overlast die daarmee gepaard gaat zijn een prioriteit in
het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Brasschaat.
Dit betekent dat alle afdelingen binnen het politiekorps hierop: actief
werken. Enerzijds zetten we in op preventie via projectwerking binnen
de Brasschaatse scholen. Anderzijds wordt repressief opgetreden door
de organisatie van controleacties en door zeer actief te controleren op
druggebruik in het verkeer. Meer informatie over het ZVP en de andere
prioriteiten vindt u op onze website:
www.politie.be/5352/over-ons/het-zonaal-veiligheidsplan-pz-brasschaat-2020-2025

Slagerij De Deken
zoekt

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

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972



Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383


Ik zoek werk, gypr.,
schild., lamin., bezet.,
t u i n w. m . e r v. € 1 3 / u
0492/148 886



Schilder/behangwerk
aan goede prijs met goede
verf huis, app., trapzaal,
ramen/deuren.
0468/217 374

Maak kennis met ons 1e jaar.

ACCENT OP
TALENT!
Leren vanuit de kracht van elk kind:
theoretisch of praktisch,
verdiepend of remediërend.
Welkom in Mater Dei.

DIGITALE
INFOAVOND
1E JAAR
9 maart 2021
om 19u30

Kies uit één van onze 5 talentateliers!
SCHRIJF JE SNEL IN OP
www.materdeibrasschaat.be
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Schoenwinkel in je buurt

Search

Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651.68.87

www.orthovds.be

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
Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u - zat. en zon. gesloten.


Ik zoek poetswerk,
en doe ook uw strijkwerk. 0465/181 840

Alle Terrasreparaties
zoals: uitslijpen van
slechte voegen en terug opvoegen, vervangen van kapotte tegels
en vervangen van slechte
putdeksels, enz. Gratis
offerte. 0491/883 597



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



Aankoop antiek beelden,
lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be


Ben je vlot in de omgang? Wil je assistentie
bieden bij het bereiden
van maaltijden, licht huish.
taken en licht lich. verzorging? 3,5u/week tijdens
de vroege avond. Mail dan
naar krisjo@telenet.be
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parkbodeactueel
2930
ziet je graag
Het vroor stenen uit de grond
afgelopen week, dus we hopen dat alle Brasschatenaren
onze uitnodiging ontvangen
hebben in de brievenbus.
Het lokaal bestuur Brasschaat kijkt ernaar uit om samen terug van het leven
te genieten. Van zodra het mag, spreken we af, lachen we en heffen we het
glas op een leven zonder Corona.

werken aan de Zegersdreef
We nemen binnenkort de Zegersdreef, tussen
Bredabaan en Frilinglei, onder handen.
De werken zijn opgedeeld in drie fases.
Om de werken in fase 2 veilig te
kunnen uitvoeren, rooien we in
fase 1 een deel van de
laanbomen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
een aantal bomen in slechte staat
zijn. Op een infowandeling met
geïnteresseerde bewoners in 2019
toonden we reeds het belang aan
om deze bomen te rooien.
Het rooien van de bomen start
altijd na 9.00 uur. Op brasschaat.
be (zoekterm Zegersdreef) vind
je een gedetailleerd plan terug
van alle laanbomen en dewelke er
gerooid zullen worden.

In fase 2 vernieuwen we de riolering. Dat is noodzakelijk want de
capaciteit van de riolering is niet
meer toereikend. Bij regenweer
komt de straat snel blank te staan.
Na de rioleringswerken wordt de
straat volledig heraangelegd.
De startdatum van fase 2 is nog
niet gekend, maar het wordt wellicht einde dit jaar of begin 2022.
We brengen de inwoners tijdig op
de hoogte zodat de nodige afspraken vooraf gekend zijn.
Fase 3 is voor een groene gemeente als Brasschaat een evidentie.
Dan planten we nieuwe laanbomen
en werken we de bermen af.

Fase 1 start al op
22 februari
Fase 1 wordt vroeger dan voorzien
uitgevoerd, vanaf maandag
22 februari. We voeren de werken
uit met een mobiele werf. Zo
blijft een gedeelte van de rijbaan
steeds vrij en kan het verkeer
veilig passeren.

Op brasschaat.be/2930zietjegraag
tellen we af naar onze date. Hou deze
pagina in de gaten en kom als eerste
te weten waar en wanneer we samenkomen.
Ondertussen kan je op deze pagina of
met #2930zietjegraag al je dromen en
plannen, die je graag wil waarmaken
van zodra het terug mag, met iedereen delen. Het maakt niet uit wat:
reizen, familie-etentjes, uit eten met
vrienden of gewoon knuffelen ...

De capaciteit van de
riolering is niet meer
toereikend, bij regenweer
komt de straat snel
blank te staan.
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Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

KLIK HIER
voor je melding in
onze rubriek
“Burgerlijke stand”

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

Rijbewijs met L ???

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

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
“Leef nu!”, zo heet het boek dat de Brasschaatse Sofie de
Jongh samen met haar echtgenoot Willem Rosiers uitbracht. Het is een positieve boodschap gericht aan mensen die aan kanker lĳden maar ook aan gezonde mensen.
Sofie weet waarover ze schrĳft. Anderhalf jaar geleden – ze
was toen 44 - kreeg ze te horen dat ze een hersentumor
had. “Ongeneeslĳk”, luidde het verdict. Haar wereld stond
stil, maar Sofie bleef niet bĳ de pakken zitten.
Ze besloot de strĳd aan te gaan. Er volgde een operatie,
chemo in pilvorm, bestralingen en zo meer. Vanaf dag één
hield ze een dagboek bĳ. Willem Rosiers, Sofies echtgenoot, is fotograaf en hĳ bracht het hele verhaal in beeld.
“Kanker krĳg je niet alleen. Het treft iedereen in je nabĳe
omgeving, in de eerste plaats je gezin. “Hoe gaat het met
Sofie?”, is de vraag die Willem dagelĳks kreeg. Dat is goed
bedoeld, maar “Hoe gaat het met jou, Willem”, is een vraag
die vaker mag worden gesteld”, zegt Sofie in haar vlot geschreven verhaal.
Het koppel ging door zeer zware tĳden en dat komt tot
uiting in het boek. Net voor de eerste lockdown gingen ze
nog voor een weekje met vakantie. Willem vroeg haar ook
nog ten huwelĳk. Dat vond plaats in beperkte kring.
Het dagboek en de foto’s speelden een belangrĳke rol
in het verwerkingsproces. “Vrienden brachten ons op het
idee er een boek van te maken. Vorige zomer besloten we
daar dan voor te gaan. Met het boek willen we aantonen
dat je maar beter kan genieten van het leven. Vandaar de
titel “Leef nu!”. Leef in het moment en leer genieten van
dingen die niet zo evident zĳn”, zegt Sofie die intussen tumorvrĳ is maar nog elke twee maanden op controle moet.
De opbrengst van het boek gaat naar Kom op tegen Kanker. De foto’s zĳn bĳzonder verzorgd. Het boek is te bestellen via willemrosiers.com.

0487 286 430
Droogkuis "Pressing", Bredabaan 162 te Brasschaat en
het drama dat zich bij mijn huurder hee� voorgedaan.
Zaakvoerder P.W. hee� helaas een wanhoopsdaad gepleegd. Een bediende vertelde
dat de zaak heel goed draaide "voor" Corona. Maar sinds de eerste lock-down waren
de problemen begonnen. Verscheidene grote ondernemingen, die klant waren bij mijn
huurder, moesten sluiten en brachten niets meer binnen... In ﬁnancieel moeilijke �jden
krijgen huwelijken het moeilijk en huwelijken waar het reeds moeilijk ging, krijgen het
�jdens de Corona-maatregelen en lockdowns nog veel moeilijker, soms met drama�sche
gevolgen.
In mails die P.W. mij stuurde, schreef hij telkens hoe moeilijk hij het ﬁnancieel had onder
de corona-maatregelen en �jdens de lockdowns. Dat dit mede een rol hee� gespeeld
bij het drama staat vast! Het gezegde: "Daar waar de armoede langs de voordeur binnen komt , gaat de liefde langs de achterdeur buiten", is daar niet vreemd aan... Een en
ander weegt héél, héél zwaar op rela�es!
Er is een curator aangesteld en reeds 5 kandidaten-overnemers hebben zich gemeld.
Deze droogkuis met verschillende adressen, draaide goed in normale �jden! Hopelijk
stoppen de corona-maatregelen en lockdowns snel zodat alle ondernemers weer volop
kunnen werken aan heropbouw!
P.W. leefde in "HOOP". Eind vorig jaar vroeg hij nog een verlening van het huurcontract
aan... Maar het hee� niet mogen zijn voor hem. Het was zijn droom dat de zaak verder zou gezet worden. Bent u misschien kandidaat-overnemer van de langst werkende
droogkuis van Antwerpen met meerdere adressen, kan u een mailtje sturen naar patrick@vannoten.net. Ik zal alle kandidaten doorgeven aan de curator via de bediende.
De curator zal ook zorgen voor de goederen die nog in de winkel hangen en de eigenaars
daarvan verwi�gen, zodat zij hun goederen kunnen komen a�alen...
Voor meer info: patrick@vannoten.net

IK KOOP IN BRASSCHAAT

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE

ALGEMENE GLAZENWASSERIJ

20%

REINIGEN VAN:
RAMEN • VERANDA’S • KOEPELS
ZONNEPANELEN • ONTMOSSINGEN

voor een gratis oﬀerte of vragen

KORTING
BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

0483 024 457

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

aquamatt@outlook.be

TopStorage-sticker-3400px-V1.indd 1

28-5-2019 15:29:32
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

belgisch v a km a nsch a p

Wij zijn dringend op zoek naar volgende functies
om ons Augustijns-team te versterken:

Commercieel adviseur
(toonzaal Wuustwezel)

Keukenplaatser met ervaring
(kan ook op zelfstandige basis)

Magazijnier
Wens je een gedetailleerde beschrijving?
Scan de QR code voor meer info.

scan me

Heb je interesse of toch nog vragen?
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar
Jobs@augustijnskeukens.be of bel 03/270.99.13



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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92



Vrouw zoekt werk. Strijken en poetsen. Di. en/of
Do. besch. 0485/223 543


Ophalen van oude electrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031



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

Gitaar beginners, geen
muziekkennis
vereist.
0477/788 101

Vrouw zoekt poetswerk
en ander huishoudw.
Spr. Eng., Fr., Sp. & It.
0489/042 673



Snoeien en vellen van
bomen, verwijderen coniferen, stronken, hagen,
klimwerk, hoogtewerker.
0491/758 399

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

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen, leien of singels
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring, geven prima service
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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



Te huur: Brassch. de Borrekenslei gvl. app., 2 slpk,
garage. Max 2 pers. gn
huisd. 0498/366 995



Te huur: app. 1ste verd.
met gar., voor en achter.
klein terras. 2 slpks. instapkl. zeer luxe afwerking. de Borrekenslei 20,
Brassch. Tel. 0468/452
712. €790 + provisie

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N



Te Huur: app, rustig gelegen in het Centr. Brasschaat. Living, 2 slaks,
lift, badk, keuken, terras, 2
autostpl, fietsberging, kldr.
Donksesteenweg 4. bevr:
0499 522 708. Huur: €900
+ €100 kosten.



Te koop winterbanden
205 60/15, Prijs €100.
0476/829 626-03/651 93 76



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



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

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



Aanleg en onderhoud,
snoeien en vellen bomen,
graszoden.
0497/284 395

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


Problemen
met uw verwarming,
Problemen
met uwgas
of mazout? Wij geven u een
verwarming,
of
SERVICE
24/24, 7 OPgas
7 en gratis
prijsofferte.
mazout?

Gespecialiseerd
in: u
Onderhoud
Wij geven
een
en herstelling CV gas/stookolie
SERVICE
24/24,
OP 7
met wettelijk
reiniging7en
en gratis
prijsofferte.
verbrandingsattest.

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Bredabaan 358, 2930 Brasschaat,
03/651 83 71
Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18
u. vrijdag van 9 tot 12 u. Zaterdag en
zondag gesloten.

De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten.
Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving
ter zake, worden steeds doorberekend aan de adverteerder.
Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens
is. De redactie behoudt het recht teksten te weigeren zonder
opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen
zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door
derden, ontslaat de gebruiker geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle
wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel,
Kapelsesteenweg.
Oplage: 24.000 ex.
www.brasschaatsefilm.com - info@brasschaatsefilm.com - Fax. 03/651 95 28
Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen

4

de

generatie

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Ik zoek werk als poetsvrouw, ook zaterdag &
zondag. 0486/430 828



Gratis opruimen van inboedels 0478 536 719

Man zoekt werk, klusjes, schilderen en tuin
€15/p.u. 0465/392 484

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



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



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

zelfwerkend patroon - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

www.notarisdeferm.be

Lokale Politie Brasschaat
treft 8 kg drugs aan in
voertuig

Aankoop antiek, brocante, munten en verzamelingen. 0475/342 118



Dakwerken, lekkages, goten, roofing, pannen, leien,
dakreiniging, algemene
dakwerken. 0491/758 399.
Kenny



www.edox.ch
Masterpieces of time
juwelier Denys & C
Bredabaan 426, Brasschaat
www.denys-co.be





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



Schilderw., gypr, lamin.,
all. sorten , bezet. schilderkl. Gr. pr. off. 0467/327 615.



Poetsen, strijken, babysit. Tel. 0491/200 939 Spr
btje NL, Spaans, Engels

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Zie onze beschikbare woningen op:





GSM: 0497 660 674

UIT DE HAND TE KOOP

Dakherstel, nieuwe isolatie, dakgoten, karweien.
0489/717 125

Ik zoek tuinwerk, snoeien
en opkuisen. 0474/453 834

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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





toonzaal (op afspraak)
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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

Op donderdag 4 februari 2021, omstreeks 16u40, merkt een
proactieve patrouille een voertuig op dat geseind blijkt voor
drugsfeiten. Na een discrete achtervolging wordt het voertuig
staande gehouden langs de E17 in Sint-Niklaas. Er blijkt 8 kilogram drugs aan boord te zijn.
Een proactieve patrouille met anoniem voertuig merkt de wagen
op op de E19 tussen Sint-Job en Kleine Bareel. Uit controle van
de nummerplaat blijkt dat het voertuig gelinkt is aan drugfeiten.
De patrouille roept daarop bijstand in van een tweede ploeg en
beide ploegen volgen het voertuig tot het veilig staande kan gehouden worden ter hoogte van Sint-Niklaas op de E17 in de
richting van Gent.
Bij een grondige controle van het voertuig wordt, in een verborgen ruimte in het dashboard, 8 kilogram drugs aantroffen. Het
gaat om twee blokken cocaïne en heroïne. De bestuurder, een
Nederlander (°1998), werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en blijft aangehouden. De drugs werden in beslag genomen.
Drugs en de overlast die daarmee gepaard gaat is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Brasschaat. Dit betekent dat alle afdelingen binnen
het politiekorps hierop actief werken. Enerzijds zetten we
in op preventie via projectwerking binnen de Brasschaatse
scholen. Anderzijds wordt repressief opgetreden door de organisatie van controleacties en door zeer actief te controleren op druggebruik in het verkeer. Meer informatie over het
ZVP en de andere prioriteiten vindt u op onze website: www.
politie.be/5352/over-ons/het-zonaal-veiligheidsplan-pz-bras
schaat-2020-2025

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

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


KLIK HIER
voor je melding in
onze rubriek
“Burgerlijke stand”

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

www.meeussen.be

Te huur: Spanje, Vilafortuny (Cambrils), voll.
vern. app., 6p. 3 slk. 2bdk.
gr. liv. met tv, wifi, balkon en privétuin, 50 m v
strand, vrij: 1-15 /juli &
1-15 Aug.: € 980/15 dg.
T: 03 651 63 57 0474 409 435

potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

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

Jos Meeussen & Zn



Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31

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

afhalen & leveren
elke werkdag,
za tot 12 u.

ramen & deuren

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

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be
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plaats gratis een geboorte of
overlijden in de brasschaatse film

BURGERLIJKE
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
Webinar mantelzorgers, schrijf je snel in

Zorg je voor een ander? Dan is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. We gaan in op
jouw rol als mantelzorger, hoe je je veerkracht op peil kan houden en welke hulpbronnen je kan
aanspreken. Op zaterdag 20 februari van 10 tot 11.30 uur kan je als mantelzorger deze interessante webinar gratis volgen. Het is een organisatie van Zorgsamen in samenwerking met Coponcho, OKRA-Zorgrecht, Steunpunt Mantelzorg, Ons Zorgnetwerk, Samana, Liever Thuis LM en
het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL).
Wat is een mantelzorger?
• Je zorgt op regelmatige basis voor een familielid, buur, vriend, kennis … thuis of in een voorziening.
• Je geeft meer dan gebruikelijke zorg aan een zieke, een persoon met beperking, een persoon
met psychische moeilijkheden … waarmee je een affectieve band hebt.
Meer weten en inschrijven?
dezorgsamen.be/webinar/mantelzorg-met-veerkracht

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIND
S

HAP
SC

KMAN
VA

p

1938

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

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

WACHTDIENSTEN
Apotheek van dienst van 18.30 tot 22 uur:

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
Dokter van dienst
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
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
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

Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18
19
20

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

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

Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

22
23
24
25
26
27

RestAfval
rode
straten

GFT

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

Building the roofs of tomorrow

UIT DE HAND TE KOOP

Algemene dakwerken

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken

���� �����������
Isolatiewerken

0478
02
7240
40
0478
02
72
dakwerkendakambacht@gmail.com
info@dakambacht.be
Bethaniëlei
Brasschaat
Bethaniëlei
2222 I| 2930
2930
Brasschaat

Te huur garage in garagepark pastorijstraat
(driehoek) €80.
Tel 0470/313 126

Vrouw zoekt werk: poetsen, strijken en babysit.0465/754 471



Ramen en deuren incl.
plaatsen pvc, alu, hout.
Poorten, zonnewering &
vliegenramen. Gratis off.
0493/651 522



Rolluiken, Zonwering Renovatiewerken Donovan
Info@donovan-tack.be



Te koop: VW Tiguan Sport
TSI, benzine, automaat,
07/2014, 1984 cc, panor.
dak, leder bekleding, zetelverwarming, trekhaak,
alu.velgen,... 53.600 km.
€ 19.500 Brasschaat
0496 544 140


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

Te koop: vouwfiets Birdy,
nooit gebruikt, topmerk
Riese en Müller, meer dan
50% korting, vraagprijs €
1.150. 0498 177 859


TUINPUZZELAAR alg. tuinwerken onderhoud , gras
maaien , verticuteren, bij
zaaien gras ,hagen snoeien
.ook aanleg van tuinen , bel
0476 466 216 gratis offerte

Te koop Ford Fiësta,
1300cc, 61000km. goede
staat. 0497/284 395

Te huur: ondergrondse garage (Veld-) Hofstraat. € 85,- All-Inn.
0495/804 838

Poolse mannen doen
renovatiew.: bezett.,
gyproc, beteg., parket,
schild., afbraakw., NL-talig,
gr. prijsoff. ref. 0496/084
168 - 0496/637 978

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
zonwering • ROLLUIKEN •Screens • raamdecoratie
terrasoverkappingen • lamellendaken

ruime toonzaal 300m²

PROMO! Ramen & deuren pvc, hout, alu incl.
plaatsing en afwerking
aan 30% korting. Intersse in een gratis offerte?
GSM: 0488/46 87 72 MP
Goldbouw bvba

GRATIS
MOTOR


GEZOCHT: Oude emaille
reclameborden in gelijk
welke staat. Kijk eens op
zolder in je tuin of kippenhok. Geef goede prijs.
TEL 0479/70.91.58

Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden. Bel
Koen 03/663 60 79


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

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte.

03/651 33 40

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

Aannemer KOOPt

PROFESSIONEEL
zandstralen

Beste prijs,
snelle afhandeling!

gommen, logen.

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

0487/286 430

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
Gratis offerte
en plaatsbezoek
info@air-concept.be
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UW BADKAMER
RENOVEREN?

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be


‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrijblijvende prijsoﬀerte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

€


Dakwerken: nieuw, herstel roofing, dakgoten.
0489/717 125

€


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


KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62


Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

PAALSTRAAT 149 • 2900 SCHOTEN •

✆

03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

www.asluc.be

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

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Warmtepompen

lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Gascondensa�eketels

Verkoop • Service
Onderhoud

Aircondi�oning

