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Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |
BIJ AANKOOP STOF, GRATIS PATROON

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

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!
50 

jaar

Boek nu uw afspraak
en ontvang

op uw juweel naar keuze!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Bist-Wilrijk

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
by  BOURBON-SLEECKX

BBQ-SHOP / WORKSHOPS 

Turnhoutsebaan 217-221 | 2970 Schilde
+32(0)3 383 06 69 | info@bourbon-sleeckx.com

www.bourbon-sleeckx.com 

LEER KOKEN MET VUUR 
Nieuwsgierig? Schrijf je alvast in voor 
een workshop op www.bbqatelier.be

Bourbon-Sleeckx Brasschaat 
Bredabaan 948 A, 2930 Brasschaat

NIEUW te Brasschaat

Nieuwe collectie te Schilde

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

www.o-j-h.be

ZIE OOK SCHERP 
TIJDENS HET SPORTEN

met de 

EVVILLEEYYE 
     SSPOORRTTBBRIIL!

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

SSUUUPPPPEEEEERRRRPPPPRRRROOOOMMMMMOOOO’SS 
opop 

SSAAAMMMMMSSSSSUUUUNNNGGGG QQQQQQLLLEEEDD

van 27/03 - 06/04

WIJ ZIJN OPEN

Omwille van de recente
coronamaatregelen zal er in 
april enkel een uitgave zijn in 

de weken 15 en 17.
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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

Herstelling en onderhoud van alle merken

DOE HET ZELF GARAGE
Herstel het zelf en bespaar!

Winkelstap 81 | Schoten | 03 288 89 89 | www.autoevolution.be

Op zoek naar een sprookjesachtig 
verjaardagsfeestje of een unieke schooluitstap 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar?
Ontdek het Sprookjespad, een magische wandeling vol verhaaltjes, 
liedjes en spelletjes doorheen parkdomein De Mik.

Meer info 
of inschrijven? 

Deze wandeling is coronaproof.

Minstens 3 weken op voorhand reserveren
www.brasschaat.be/sprookjespad

Samen met een gids vertrekken 
de kinderen aan de kinderboerderij 

en gaan ze op stap door het bos om 
te eindigen in de prachtige Torenpoort.

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Gerookte zalm met radijs, komkommer, krieltjes 

- Wrap gevuld met pompoenhummus, rucola, avocado, 
 gegrilde paprika, granaatappel en geroosterde 

Warme Gerechten:
- Gebakken zeebaars met zuiderse ratatouille groentjes, 

- Chipolata met bloemkoolpuree, 

- Ravioli van spinazie en ricotta met tomatensaus, courgette,

- Gebakken kalfsgebraad met peperroomsaus, lente

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 30 maart t.e.m. Zaterdag 2 april

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. 

Beste Klanten,
Dit weekend hebben we voor Pasen, een extra suggestie-
menu en brunchmenu. Daarom is dit menu enkel geldig 
van dinsdag tot en met vrijdag. 
Het suggestiemenu kan u online terugvinden.

Zalig Pasen!

Dit zal u in april helaas 
2 weken moeten missen...
Door de coronamaatregelen die de komen de weken van kracht zijn,

zien wij ons verplicht om in april 14-daags te verschijnen
in plaats van wekelijks.

Er zal dus geen Braschaatse Film bij u in de bus vallen in de weken
14 (7 april) en 16 (21 april).

Er zal wel een uitgave zijn in de weken 15 (14 april) en 17 (28 april)

Vanaf week 18 hopen we weer de draad op te pikken, met de normale,
wekelijkse uitgaves.

We blijven bereikbaar via mail en telefoon voor
alle communicatie en een eventuele afspraak.
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Nu tot

€ 200
cashback

Actie geldig tot 13 juni 2021

ONTDEK NU

Er is een wasmachine
die net zo veel om het

milieu geeft als jij!

WIJ ZIJN OPEN OP AFSPRAAK! 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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LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!
RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

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

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

Inboedelopruiming. Alles 
leeg van kelder tot zolder. 
Ook losse stukken. Gratis 

Tel 0473 88 39 38 
Opritten, terrassen, na-
tuursteen en betonstenen. 

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Vrouw zoekt vriendin 
65+ voor winkel, wandel, 
enz. 0476/504 351
Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561
Ervaren gemotiveerde 
tuinier, zoekt nieuw cli-
enteel, voor regelmatig 
onderhoud en aanplanting 
van tuinen. Werkzaam 
met eigen materieel en 
eventueel met mee name 
van tuinafval. 
GSM: 0476 58 27 57 
Lieve dame van 50 geeft 
massage bij je thuis. 
0493/146 201
Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit als geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

Gouden Callebout cho-
colade eieren. Isabellalei 
87, Ekeren tussen 15-17u.
Z w e m b a d  w a r m t e -
pomp of zonnepane-
len plaatsen door vak-
man. Gratis prijsofferte. 
Tel. 0470/181 178
Schilderen, tegels, lami-

0484/525 133

EPC/elektr. keuring ener-
gie-epc@telenet.be of 
0475/606 404
Vrouw zoekt werk, poet-
sen en strijken. 
0465/181 840
Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466
Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

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



Brasschaat
Bredabaan 220
2930 Brasschaat
03 344 66 58
brasschaat@mr-boo.be

Aartselaar 
Baron Van Ertbornstraat 8A

2630 Aartselaar
03 887 75 29 

aartselaar@mr-boo.be
www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

SUMMER @ MR. BOO!

GRATIS
zonneglazen

op sterkte
bij aankoop van

een Mr. Boo
zonnebril!*
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Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een 
 

 
Functie:  Je staat voornamelijk in voor de  

montage van meubelen bij onze 
klanten en in onze toonzaal 
Voltijds contract of zelfstandig 
medewerker 

Profiel:  Goed technisch inzicht 
Oog voor detail & vindt een perfecte 
montage belangrijk  
Ervaring in meubelsector en / of in 
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten 

Aanbod:  Afwisselende job 
  4-daagse werkweek 
  Correcte verloning  
 
Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar 

info@meubleta.be of meld U aan na telefonische 
afspraak op het nr. 03/313.00.90. 

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht 

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

Naschoolse oppas ge-
zocht voor 2 kinderen 
van 10 en 13j. Ervaren 
oppas om 2 dagen per 
week (16u-19u) kinderen 
te helpen met huiswerk, 
brengen naar activiteiten 
en koken. Beschikkend 
over eigen vervoer. 
Tel.: 0495 285 656
Ik zoek werk.  Gypr., 
schild., lamin., bezetw., 
tuinw. m. erv. €14/u. 
0492/148 886

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118
Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. Bel 
Koen 03/663 60 79
Zwembad probleem! Wij 
herstellen alles aan lage 
prijs. 1e bezoek gratis. Tel. 
0470/181 178 DAP Pools
Te huur appartement 2e 
verd. Pastorijstraat 20 
Brasschaat. 2 slpk. – ga-
rage – onm. vrij € 750  tel 
0470/313126

EEN DROOMJUWEEL
hoeft niet duur te zijn

info@oudgoudverwerking.be 
of bel 0497 62 15 62
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NIEUW IN BRASSCHAAT
maar wel met 12 jaar makelaarservaring!

Vraag NU uw gratis schatting aan
via info@landmark-eh.com of 03 231 03 33 en ontdek

onze speciale voorwaarden t/m 1 mei!

GIFT SHOP BRASSCHAAT
Bredabaan 367

Met vriendelijke groeten, de nieuwe overnemer

Beste klanten, uw favoriete

heropent op donderdag 1 april 2021!

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!

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

Alle uurwerkbanden
alle maten

alle kleuren
Paul v. d. Auwera

0497 62 15 62 

Zaa ien  van

0487/715 534
Gebed aan het H. Hart: 

Bouwmaterialen te koop 

0475/527 993

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Kapellen
werft aan :

Shiftleader (m/v)

Quick Kapellen – Quick Schoten

Home of the Giant(s)

Indien interesse: mail voor afspraak naar 
bed774@quick.be

(te bespreken)

(te bespreken)

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

www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen 

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Thuisverpleging Huize Maria
werft aan

voltijds/deeltijds verpleegkundige

contact: info@huizemaria.be
www.huizemaria.be

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

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekijken
Paul v. d. Auwera

Zembadrolluik boven 
of 
s t a a n d  b a d ,  a l s o o k 

Aanleg en onderhoud 
van uw tuin, snoeien en 

Tuinman zoekt werk. 

Weerbarstige compu-
ter? 

Goedk. leegruimen v. 

Tuinwerken Ronny Ka-
nora
snoeiwerken, ontmossen 

Voor een klus groot of 
klein 

Caravan te koop ge-
vraagd:

Zwembad nieuwbouw 
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FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

ONLINE BESTELLEN EN 
THUIS LATEN LEVEREN 

VIA FLORENZA.NET

DE BLOEMENWINKEL VOOR IEDERE GELEGENHEID

FLORENZA EKEREN
Kapelsesteenweg 227, 2180 Ekeren

ma: 14u00 - 18u00 I di - za: 9u00 - 18u00
zon- en feestdagen: 10u00 - 14u00

BESTEL TIJDIG
JE PAASBOEKET

Florenza is ook 24/7 BESCHIKBAAR! 
Als u een bloemetje nodig heeft, zo 
net op d  laatste moment... Kom dan 
langs onze BLOEMENAUTOMAAT. Je 
vindt deze aan onze winkel in Ekeren.

In open lucht, coronaproof, puur natuur, hartelĳ k en nabĳ : 
het nieuwe winkelen is er al in Brasschaat.

Biogroenten en -fruit, koe-, geiten- en schapenzuivel, 
brood, plantaardige spreads, vis, confi turen en chutneys

Voor meer info:
https://www.facebook.com/voedselteambrasschaat

AFHAALPLAATS- EN MOMENT: 

Kom gerust vrĳ blĳ vend eens kĳ ken tĳ dens het afhaalmoment op woensdag!

VOEDSELTEAM BRASSCHAAT

de klok goed op 
het uur gekregen?

LUKT HET NIET ?
Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62
Goudsmid - Juwelier

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

Te koop: 
Flyer Gotours 5. Maat 
M, kleur wit. Aangekocht 
26/09/18 (2.000 km) 
Nieuwprijs € 3.226, te 
koop voor € 1.650. 0472 
037 370

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Te huur: Ruime Studio 
Nieuwpoort 4p +garage. 
Zeezicht. Vlakbij winkel-
straat & strand. Slaaphoek 
2p, zetelbed 2p. 60-70€/n. 
Gsm 0486 361 995
Wij maken huizen leeg, 
kopen eventueel uw in-
boedel en maken het weer 
spik en span voor verkoop. 
Info 0470/625 500
Man zoekt werk  a ls 
chauffeur, ook pakket-
bezorging, ophalen oud 
materiaal en winkelaanko-
pen. 0471/608 626

Last van ongedierte, 
muizen , ratten , mollen, 
enz , ik kom deze bestrij-
den 0493 122 498 
Wij zijn een team en 
maken uw huis leeg voor 
verkoop of verhuur. Wij la-
ten alles gepoetst achter. 
Meer info 0470/625 500

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70
Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
Klus&Zo. 0499/ 103 000Ik zoek werk, schilderen 

en tuinwerk. 0487/856 864
Gezocht: Bediende voor 
slagerij te Brasschaat. Er-
varing is geen noodzaak. 
tel 03 653 05 38

Dakwerken herstel, nieu-
we dakgoten, isolatie. 
0489/717 125
Ik zoek werk, schoonma-
ken, koken, bejaarden-
zorg, babysit. Ik heb er-
varing. 0465/202 968 Ela
Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo. 0499/103 000
Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 

0493/651 522
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Sine Nys
Mammie

De familie wenst nadrukkelijk verpleegkundige Jan Wellens en zijn 
collega’s Veronique en Rachèle te bedanken voor de lieve zorgen aan 

      haar kinderen

haar kleinkinderen

 haar achterkleinkinderen

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

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Gezocht:Dame wnst 1 
à 2 dagen/week admin. 
tedoen. Ervaring als Ma-

-

-
gio Antw. en ruime omge-
ving. Vrij vanaf 1mei 2021. 
Gsm 0496/877 093
Vernieuwing doek van 
uw zonnetent of markies, 
ook voor nieuwe markie-
zen, vliegenramen en 
plisséhordeuren. Vraag 
vrijblijvend info of prijs-
offerte FRANO-B Mail: 
frano002@outlook.com
Tel. +31621 124 391

Bejaardenhulp en gezel-
schap, verpl. op pens. kl. 
verg. 0470/279 642
Zwembad renoveren 
door vakman aan be-
taalbare prijs met gratis 
prijsbestek. 
Tel. 0470/181 178

www.edox.ch

juwelier Denys & C

-

-
naar: 03/605 33 73

CASA CALLENTA
Casa Callenta is een warm 

-

omgeving. Volgende ont-
moetingsmomenten staan 

-

Alle batterijen en 
glazen voor uurwerken 

en klokken

T. 0497 621 562 
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parkbodeactueel
Koop nu je regenton 
met 10% korting!

Met een regenton kan je 
regenwater gebruiken voor je 
planten, tuin en het schoon-
maken van je wagen of fiets. 
Regenwater is zacht en goed 
voor je planten, bovendien 
bespaar je zo op drinkbaar 
kraantjeswater.

In samenwerking met IGEAN 
biedt het gemeentebestuur vijf 
verschillende types regentonnen 
aan. Twee standaard regentonnen 
zijn vanaf 1 april te koop op het 
recyclagepark. De gemeente geeft 
op de aankoop 10% korting. 
Twee designmodellen en één grote 
van 1000 liter kan je tot en met 
9 april bestellen via 
igean.be/regenwatertonnen. Ook 
op deze regenwatertonnen krijg je 
via de gemeente 10% korting.

De bestelde regentonnen kan je op 
22 mei afhalen op het voormalig 
Technisch Centrum op de 
Ploegsebaan 51.

Hoe installeer ik
een regenton?

Om je regenton met een regenpijp 
te verbinden heb je een vulauto-
maat nodig. Er is geen vulautomaat 
inbegrepen bij onze regentonnen. 
Ga naar een tuin- of doe-het-zelf-
zaak in je buurt om een 
vulautomaat aan te kopen.

Een vulautomaat zorgt ervoor dat 
je regenwaterton gevuld wordt en 
niet overstroomt wanneer ze vol is. 
Sommige vulautomaten hebben 
een winter- en zomerstand, zo 
kan je makkelijk je ton afsluiten 
bij vriestemperaturen. Heb je veel 

bomen in de buurt? Koop dan een 
vulautomaat met bladfilter.

Er zijn vulautomaten waarvoor 
je een stuk uit je regenpijp moet 
zagen en vulautomaten waarbij je 
een gat in je regenpijp boort.

Meet de diameter van je regenpijp 
en neem een foto. Stap ermee naar 
een tuin- of doe-het-zelfzaak in je 
buurt en laat je adviseren.

Garantia Sahara, 
één van de 
designmodellen 
met plantenbak 
wordt nu aan een 
heel voordelige prijs
aangeboden.

Instructiefilmpje 
Scan de QR-code
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Brasschaat is klaar voor 
een nieuw fietsseizoen
Beroepsbelg Tanguy Ottomer dook in de geschiedenisboeken van 
Brasschaat en laat je kennismaken met unieke plekken in onze 

 

in het Oude Gemeentehuis.

PEDICURE AAN HUIS: 
Als gediplomeerd en ge-
specialiseerd pedicure 
verzorg ik de diabetische 

Ambachtelijke pralines, 

Te huur: 

1 oorbel nodig of kwijt? 

Paul v. d. Auwera

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Aankoop antiek 

kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 

Te koop 

Te huur app. Schansstraat 

Ik zoek werk,

Man zoekt werk: tuin-

Te koop: 

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren.

Te koop elektr. dames-

Ontdek al onze vacatures op azklina.be/werken-bij-az-klina

Samen,  
voluit!

AZ Klina zoekt m/v: 

Medewerker(st)er
schoonmaak

WERKEN VOOR AZ KLINA? 
Sta jij te springen om ook voluit te gaan? 
Solliciteer dan snel via onze jobsite.
Tot spoedig! 
Leer ons nu al beter kennen:  
www.facebook.com/AZKlinaVoluitVoorZorg
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Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Bistro Nottebohm  , Brasschaatbaan 28 , 2960 Overbroek (Brecht)

Donderdag steakdag  steak +- 220gr , slaatje saus en frietjes 
warm af te halen vanaf 17 uur 16 euro per persoon 

Bistro 
Nottebohm

PAASMENU 1 APRIL T/M 5 APRIL

Lekkere suggesties zowel warm als 
koud af te halen 

De lekkerste pizza van Overbroek

Eitje Benedict (gerookte zalm, spinazie, mousseline)
Of

Eitje Benedict (gril ham, asperges, mousseline)
*****

Maïssoepje met geroosterde hazelnoot
*****

Piepkeuken met dragon lente bouquetière 
en dauphine aardappel

Of
Rogvleugel met asperges en jonge patatjes in bieslook

*****
Gevulde paaseitje

menu minimum 24 uur van tevoren te bestellen met uitzondering voor 
paasdag en 2e paasdag, hiervoor hebben we graag de bestellingen 

graag ten laatste op zaterdag ochtend 5.00 uur. 
Suggesties ook beschikbaar kijk op de website: 

Bistro-nottebohm.metro.rest

€ 32,50

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

Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

50 
jaar

Boek nu uw afspraak
en ontvang

op uw juweel naar keuze!

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

IK KOOP IN BRASSCHAAT

Te huur gelijkvloers ap-
partement Rerum Novar-
umlei 18 Brasschaat 2 
slpk. Terras- garage onm.
vrij 800€  tel 0470/313126

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

Computer problemen 
Ik kom a. huis herst. 
Sneld. 0485/300 437 
verk. Comp. op maat.
Schilderw. Gypr., lam., 
all, sort. bezett. Schilderkl. 
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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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het hing al een tĳdje in de lucht, maar nu is het zeker. De inhoud van het 
Gunfire Museum verhuist naar Ieper. De verhuis is gepland voor begin 
2023. Voor de vrĳwilligers die het museum ter harte namen, is dit natuur-
lĳk geen leuk nieuws.

De collectiestukken zĳn eigendom van het War Heritage Institute (WHI) en 
daar vindt men dat de verzameling in Ieper in veel betere omstandighe-
den kan worden bewaard en geëxposeerd.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van het WHI, Koen Palinckx laat weten 
dat de gebouwen in Ieper wind- en waterdicht zĳn. Er zĳn zelfs ruimtes 
die geklimatiseerd zĳn. De toestand van de loodsen in Brasschaat is veel 
minder goed.

Op dit ogenblik is men bezig met het opstellen van een inventaris. Wie 
al eens een kĳkje nam in het museum zal zeker gemerkt hebben dat er 
heel wat imposant legermateriaal te bekĳken is. Jammer genoeg trok het 
museum niet heel veel belangstelling. De vrĳwilligers zĳn alvast welkom in 
Ieper, maar of zĳ daarop ingaan, is natuurlĳk een andere vraag.

Het Brasschaatse gemeentebestuur overweegt een nieuw project op de 
site waar Gunfire zich bevindt. Een aankoop behoort tot de mogelĳkhe-
den. Maar voor de gemeente kan dat alleen maar als er een tweede ont-
sluiting komt. Nu is Gunfire alleen te bereiken via de Ploegsebaan en de 
Licht Vliegwezenlaan. Een nieuwe ontsluiting zou er kunnen komen aan 
de Essensteenweg. 

Koen Palinckx van het WHI is daar ook voorstander van. Het WHI wil met 
plezier mee werken aan een nieuw, zĳ het misschien kleinschaliger pro-
ject op die site. Het zou dan een samenwerking kunnen worden tussen 
gemeente en WHI. Volgens Palinckx bestaat een dergelĳke constructie al 
in Bastenaken waar vooral materiaal uit de Tweede Wereldoorlog wordt 
bewaard en tentoongesteld. In Brasschaat is een dergelĳke formule even-
eens mogelĳk. 

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
 Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rijwoning 

; glvl :  gang, WC, woonkamer, eetkamer, keuken, terras, 
tuin - 1ste V : 3 slaapkamers, badkamer + WC - 2de V :  
2 slaapkamers , douchekamer + WC

 Rietschoorvelden 285 - appartement 2de V : 
Inkomhal, ruime living met airco en zonnewering, keuken 
met toestellen, aparte WC, grote slaapkamer met airco, 
terras en rolluiken, kleine slaapkamer met rolluiken, 
vernieuwde badkamer met regendouche en sierradiator, 
nieuwe verwarmingsketel - inpandige garage met elek-
trische poort en wasplaats

achteraan in de winkel.
Steeds interessante 

koopjes 
03 652 17 77

UW STOELEN WIEBE-

Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten stoe-
len en antiek. 
0496 390 423

 van 
uw tuinhuis + afvoeren. 
0487/715 534

app., magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo 0499/103 000
Ik zoek tuinwerk, snoeien 
en opkuisen. 0474/453 834
Ik kom uw strijk thuis 

 en terugbrengen. 
0485 644 993

garage te koop 
voor stalling van kleine 
caravan min.  hoogte 
onder poort 2,1 m Be-
loning van € 200 voor 
tip die leidt tot aankoop 
tel 0475 630 124 

Plaatsen door vakman 
aan betaalbare prijs. Tel. 
0470/181 178

benzine, diesel, 
alle merken en jaartallen 
directe betaling. 
0494/861 850

 0486/766 847fel. 
€ 1100,- 0475/337 028
Tuinonderhoud, snoeien 
en grasmatten. Gratis of-
ferte 0465/993 577

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

 
bomen, aanleg grasper-
ken, zaaien grasmatten 
en algemene tuinwerken. 
0491/758 399

-
 Juwelier Denys 

& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

1-2 wa-
gens of opslagruimte 30m² 
over post Augustijnslei 14. 
03/652 02 42 - 
0477/983 275
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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

4

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

- 

 

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

Goud terug goedkoop 
maar niet voor lang meer

Augustijnslei 10 over post

Prof. schilderwerken 

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & C

Schilderwerken 

-

Poolse mannen doen 
renovatiew.:

Gelnagels 

  +32 3 653 01 01
  brasschaat@deboerenpartners.be

  

In 2020 een record van 1.278 transacties 
18 kantoren |  41 jaar ervaring

Eggcited
to sell your 
property
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SOLLICITEREN?
Bel ons op +32 (0) 3 633 12 29 
of bezorg jouw cv via info@immogreenstar.be

Hopelijk tot snel!

Fantastische makelaar en geweldige teamspeler
om ons Immo Green Star-team te versterken.

VACATURE

PROFIEL

 » Je bent in het bezit van een BIV-nummer of wil van start gaan als BIV-stagiair(e).
 » Nederlands en Engels zijn geen probleem voor jou.
 » Je geeft je helemaal voor je klanten en bent een echte teamspeler voor je collega’s.
 » Je houdt van een vriendelijke en enthousiaste aanpak.
 » Je hebt al wat ervaring in de sector of barst van de goesting.

ONS KANTOOR

 » Je gaat aan de slag via een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst. 
 » Je komt terecht in een hecht team met een familiale sfeer.
 » Wij bieden je een pakket aan mooie voordelen.
 » Wij kijken keihard uit naar onze nieuwe collega!

Ben jij op zoek naar een uitdagende job? Gepassioneerd door vastgoed en juridische zaken? 
Een echte gezelschapsmens met een vlotte babbel? Perfect!Algemene dakwerken

Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Gezocht: weide voor pluk-
tuin 500 m² of meer. Liefst 
met watervoorziening 
maar is niet noodzakelijk. 
Tel. 0477 817 075
Te koop: Autogids vanaf 
1982 oudste nr 74 ,recent-
ste nr 1074 (1000 st) in 16 
“curverboxen” € 35.00 tel 
0471 273 282
Te koop: motorhome El-
naghking 580 bouwjr 2013 
54000 km zonnepanelen 
autom sateliet luifel in-

717 330
Gezocht: op dinsdag en 
zaterdag avond 2u/avond, 
poetshulp in slagerij. 03 
653 05 38
Te huur: rijhuis Brechtse-
baan 39, Brasschaat met 
1slk, bergplaats en tuin, 
EPC 793. Prijs €720 Gsm 
0497/489 457
Hartelijk dank. Ik zou 
graag langs deze weg de 
bewoners van de Lan-
gestraat in Brasschaat 
willen bedanken voor mijn 
onvergetelijke leuke 85ste 
verjaardag. Eentje om niet 
te vergeten met al die leu-
ke kaartjes en attentie’s. 
Ik heb er van genoten, 
mijn dank daarvoor. Vrien-
delijke groeten Pooters 
Charles.
En blijf gezond.
Te koop: kinderbed, meis-

Te koop aanhangwagen  
LV 750 Br 2m x 1,50m. Pr. 
€300. Tel. 0496/543 256
Te koop: speelgoed jaren 
“80+”90. Meubelen huis-
raad. Foto’s via e-mail: 
guy.strybos@telenet.be
Te koop: mooie oude 
l innenkast + halkast, 
commode, desing luster, 
naaimachine (wegens ver-
huis). 0477/561 176
Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118
Ik zoek werk: poetsen, 
strijken, babysit. 
0467/629 106 Marian
Te huur mod. gemeub. 
studio n. Palfijnz. €640 
Vrij. 0495/214 041
Verwijderen van asbe-
stplaten op uw tuinhuis, 
garage. 0487/715 534

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

BV

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

WORKSHOP MUZIEK ELEKTRONIEK
In de paasvakantie kunnen kids experimenteren met elektronische klanken in de bib. Elektronica is 
niet meer weg te denken uit de muziek. Niet alleen in pop maar ook in klassiek vind je voorbeelden 
genoeg. Maar, hoe werkt dat? Welke principes worden er gebruikt om die klanken te maken? We 
ondervinden aan den lijve wat een loop is en hoe delay precies werkt. Onze klanken worden de 
aandrijving van een heel arsenaal robots. Hoe klinkt die van jou? Onze workshop wordt gegeven 
i.s.m. Mooss, kunst- en cultuureducatie, deelname is gratis, wel even inschrijven. Voor wie? Kids 
van 10 tot 12 jaar. Wanneer? Woe. 14 april 2021, van 14u tot 16u. Waar? Biboase, Bibliotheek, 
Bredabaan 407, 2930 Brasschaat. Inschrijven: info.bib@brasschaat.be of 03/650.03.60
Het aantal deelnemers is beperkt uit coronaveiligheid.
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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

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...

UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk voorschot,
geen makelaarskosten & geen eindeloze bezoeken!

Tel. 0475 841 431

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478
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MAANDAG    29
DINSDAG     30
WOENSDAG  31
DONDERDAG   1
VRIJDAG      2
ZATERDAG   3

Ophaling huisvuil maart/april

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    5
DINSDAG    6
WOENSDAG  7
DONDERDAG       8
VRIJDAG      9
ZATERDAG   10

Ophaling huisvuil april

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

GEEN OPHALING
OP MAANDAG

5 APRIL. OPHALINGEN 
(GEEN GFT) 

VERSCHUIVEN NAAR 
9/04 (RECYCLAGEPARK 

22/4 GESLOTEN)KGA

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

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

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

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

DE PAASHAAS IS VERDWENEN
Zoek hem mee vanaf 1 april (geen grap) tot en met 18 april 2021. KWB Driehoek heeft voor u 
een paaswandeling uitgestippeld.  Het is een leuke laagdrempelige activiteit voor iedereen en 
zeker voor gezinnen.  Aan de hand van 7 borden wandel je maximaal 5 kilometer. Op elk bord 
vind je een QR-code. Scan je zo’n QR-code met je smartphone, dan hoor je één van de zeven 
hoofdstukken van een knotsgek paashaasverhaal vertellen. Het werd voor jullie geschreven 
door An Neven en ingesproken door acteur en muzikant Pieter Embrechts. Er zijn twee verschil-
lende verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje voor plus 8-jarigen. Wij vragen wel je hulp: 
hou je strikt aan je bubbel en respecteer de coronamaatregelen. Je plant zelf wanneer je de 
tocht wandelt binnen de periode van 1 april tot en met 18 april.
De wandeling start op het Hendrik Luytenplein ter hoogte van het ijssalon Cocorico met  BORD 1.
Het parcours wordt digitaal in een Pdf document aangeboden na het scannen van bord 1.
Je kan het ook afhalen (na afspraak) of digitaal vragen bij Walter en Leon.
Walter Vereecke (walter.vereecke@gmail.com of  gsm 0477/645.273) 
Leon Nelissen (lisette-leon@hotmail.be of gsm 0476/296.406)

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
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WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

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

            Gemeente Brasschaat
Ploegsebaan 159:

Wij hebben alle 
batterijen en 

bandjes 
voor uurwerken

 

www.Bomenpatrickgeerts.be 
-

vaarlijke bomen, coniferen 

Zwembad zelf plaatsen, 
wij helpen graag! 

Vakantieopvang voor uw 
dier aan huis. Ik verzorg 
je dier en waak over je 

Gevraagd: alle wagens 
jong & oud, ongeacht 

FONOPLATEN. 
LP’s, maxisingles, disco, 

Dakwerken vakwerk 

Te huur: ondergrondse 

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 

JDC / www.jdc-ambachts-dakwerken.be (Antwerpen) is een 
zusteronderneming van www.jvkdaken.be 

(Breda net over de grens aan de E19/A16 en Ossendrecht)
Een snelgroeiend jong ambitieus krachtig en 

hoogstaand kwalitatief gespecialiseerd bedrijf op het gebied 
van zink-koper-lood-en leidekkerswerken, 

Alsmede verdere platte-en hellende daken. Van de kleinere werken tot aan 
grotere gespecialiseerde schitterende werken in en om groot Antwerpen.

Voor deze fi lialen/ bedrijven zijn wij met spoed op zoek naar: 

ASS. CALCULATIE -WERKVOORBEREIDING 
Ambachts dakwerken.

Taken:
Materialen uittrekken, prijsstellingen en prijzenbeheer, uitwerken offertes,
inkopen materialen, marketing en verkoop, commerciële vaardigheden in 
woord en taal is een pré.

Wij bieden u:
Een goed loon en secundaire voorwaarden
De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
De allermooiste dakwerken

Interesse: stuur een email met uw gegevens naar 
info@jdc-ambachts-dakwerken.be. 

Wij nemen dan contact met u op voor een uitgebreide toelichting 
of bel naar 0031 6 1264 6899
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PI-DAG IN DE PI-KLASSEN

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

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

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


