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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.

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

NIEUW

Dé perfecte sportbril 
op jouw oogsterkte!

T. 03 633 09 88

 Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

@KLEDINGWILAN.BE

OPENDEURWEEKEND
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 SEPTEMBER

VAN 10 TOT 18 UUR

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

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

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

W W W . Q T D . B E

Bredabaan 170 | 2930 Brasschaat
ma. 13u - 18u | di. - za. 10u-18u

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar
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Zondag 3 oktober 2021 om 14.00 u, zaal Ons Middel-
heem, Bredabaan 425, Brasschaat. Organisatie: vtbKul-
tuur Brasschaat3 In het kader van Hooggeëerd Publiek, 
een initiatief van het cultuurcentrum en de cultuurraad ter 
ondersteuning van de heropstart van het verenigingsleven 
in Brasschaat, organiseert vtbKultuur Brasschaat een quiz 
voor families, kennissen en vrienden. Algemene kennis en 
vaardigheden zullen op een aangename manier worden 
getest. Mogelĳ k zĳ n er nog coronamaatregelen van toe-
passing. Daarom zullen het aantal ploegen/quizzers be-
perkt worden. Een ploeg moet daarbĳ  uit minimum vier en 
uit maximum zes personen bestaan. Tĳ dig inschrĳ ven is de 
boodschap. Ook kinderen en jongeren zĳ n van harte wel-
kom. Zĳ n ze eventueel nog te jong om mee te quizzen, geen 
nood, vtbKultuur Brasschaat zorgt voor gratis opvang en 
aangepaste animatie. We spelen niet om geldprĳ zen, maar 
voor ‘de eer en het plezier’. Elke deelnemer krĳ gt wel een 
aandenken. Inschrĳ ven is verplicht en kan tot 30 septem-
ber via: - een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be - of via 
een telefoontje naar 03 651 96 96 (Erna) of 0484 92 01 05 
(Etienne). - onze website: https://www.vtbkultuur.be/bras-
schaat Kostprĳ s: 2 euro per persoon voor leden, 3 euro per 
persoon voor niet-leden. Als één teamlid lid is van vtbKul-
tuur, dan betalen ook de andere teamleden het ledentarief.

V T B K U LT U U R  B R A S S C H A A T

FAMILIEQUIZ 2021

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

BAKKERIJ

Contact via 0496/128 766
info@patisseriemanus.be

WINKELDAME
FULL-TIME

Wij zoeken voor onze vestiging 
in Brasschaat of Kapellen:

INSCHRIJVINGEN
nog tot 30 september 2021
www.academie-noord.be
 academie_noord academienoord

Beeld: Jade Van Hoyweghen 

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw € 239,21
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

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGENDTe koop gevraagd: 2de 
h. aanhangwagen, mag 
werk aan zĳ n. Geen ge-
remde. 0492/263 118

App. te huur: Bredabaan, 
2 slk, garage. 1e verd., lift. 
€995. 0488/463 594

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

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 (Dirk)

Garden Solutions
Boomstronken frezen, 
onmiddelĳ ke prĳ sofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en beton-
stenen. voor een gratis 
offerte bel. 
GSM 0493/651 522



Brasschaatse Film,     Nr. 37,    15-9-2021  3

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 352
  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.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

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

ADVIESPRIJS
629

CONDENSATIE DROOGKAST
T6DBG82W

499

Zonder twijfel met plezier terug 
naa r schoo l

B

8 kg

65 dB
 

L
Rijbegeleiding Krüger
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en 
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Salade met garnaaltjes, krieltjes, boontjes, sugar snaps, 

- Salade met burratta, gemarineerde tomaten en zon-
 gedroogde tomaten, vijgen, rucola, boontjes, balsamico

- Wrap met pulled pork, gebakken appeltjes, wortel, 

Warme Gerechten:
- Tongrolletjes met garnalenbisque, worteltjes, selder,

- Portobello gevuld met fregola, een zachte curry saus, 

- XL gehaktbal met groentjes uit de oven 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 14 september t.e.m. zaterdag 18 september

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. 

AANKOOP ALLE 
AUTO’S & MOTOREN
Benzine, diesel alle 
jaartallen. Vlotte en 
correcte afhande-
ling bĳ  u ter plaat-

sen of bĳ  ons te 
Brasschaat. Oude of 
nieuwe wagens met 
of zonder keuring. 

Vader  0475/259 740
 & Zoon 

0478/601 515
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Didier De Scheemaecker - Algemeen directeur                                     your_luxury_driver

sinds
2006

MONDMASKER VERPLICHT
VERKRIJGBAAR AAN € 2

Tip Top Point

Exclusive Products
& More...

Uw platform
voor high end
luxe producten

info@tiptoppoint.be

Brasschaat

Hair & Beauty 
SALON

HERENDAMES

BACK TO SCHOOL ACTIE 

15% KORTING 

steunt startende handelaars

AFVAL
OPRUIMINGSWERKEN
Verwĳ deren en meene-
men van afval in en rond 
gebouwen (hout, plastiek, enz.)
Leegmaken van uw wo-
ning, garage, maga-
zĳ n (afvoeren van oude inboedels, 
huisraad, achtergebleven afval na 
werken, enz.)
Afbreken en afvoeren 
kleine constructies zoals 
tuinhuizen, carports, enz.

0492/543 007

OPPAS GEZOCHT (MET 
AUTO) Ik zoek een oppas 
die op vooraf te bepalen, 
maar willekeurige week-
dagen (2u s’ochtends 
en 2u s’avonds) voor 
mijn tweejarig zoontje 
kan zorgen en naar de 
kinderopvang brengen 
en halen. 0486/425 965
Te koop Prins Kavelhof 
parkdomein, eigenares 
verkoopt maar blijft er 
wonen!! Ideale investe-
ring. 2slpk, badk., kkn, liv. 
perf. onderhouden. Info 
0468/200 364

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken e.a. 
Tel 0494 160 412
We zoeken een na-
schoolse opvang voor 
Avelyn (4j), Jules (2j) en 
Alexis (2j). vanaf Janu-
ari 2022, 2 dagen in de 
week (ma, di of don). 
Ophalen aan Mater Dei 
Zegersdreef, thuis (Betha-
nie) opvangen tot 18u. 
0494/586 752

App. te huur: Lage Kaart 
436, 1e verd. 2 slpk, ga-
rage. Tel. 0497/172 108

Vanpotra tuinonder-
houd, renovatie & snoei-
en. Btw aanw. 
0465/993 577

Dakwerken herstel, 
nieuwe dakgoten, isola-
tie. 0489/717 125

Aankoop alle soorten 
auto’s. Diesel, benzine, 
met of zonder schade, 
oud of nieuw, bel vrĳ blĳ -
vend Tom 0491 758 399
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

55ste aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zondag 19 september 2021 om 11 uur
Kasteel van Brasschaat - Toegang gratis
Verplicht inschrijven evi.verdonck@n-va.be

Uit het leven gegrepen
Wim Distelmans is als kankerspecialist en hoogleraar palliatieve geneeskunde dé pionier 
in ons land voor de erkenning van palliatieve zorg en het wettelijk recht op euthanasie.

In 2002 werd de wet palliatieve zorg, de wet patiëntenrechten en de euthanasiewet 
gestemd. Dit geeft mensen het recht op een waardig levenseinde en tevens de vrijheid 
om te beslissen afscheid te nemen van een voor hen onwaardig leven.

Prof. Distelmans licht naast het onderdeel euthanasie ook de verschillende mogelijk-
heden rond het gestuurd levenseinde toe. Het spreekt vanzelf dat de aanwezigen ook 
vragen kunnen stellen.

 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

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

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Gespecial. voetverzorg-
ster komt aan huis. Ag-
nieszka 0484/949 951

ALLE TERRASREPARATIES
-uitslijpen van slechte 
voegen van terrassen + 
terug opvoegen
-vervangen kapotte tegels
-vervangen van putdek-
sels, enz. Gratis offerte. 
0491/883 597

Te huur assistfl at, 2 slpk, 
Pr. Kavelhof, € 900/mnd. 
0497/042 406

Te huur: SPANJE, regio 
Murcia, dorp San Cayeta-
no. Huis voor 4 personen, 
2 slpks, 2 badk. Groot 
zwembad + kinderbad. 
10 min rĳ den van strand 
San Javier. Nog vrĳ  jan., 
feb., mrt. Info: Van Do-
ninck. 0468 210 252

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Vanpotra schilderwerk 
& renovatie. Btw aanwe-
zig. 0465/993 577

Te huur extra brede auto-
stnplts Hofstraat 32. 
€ 120/mnd 0479/381 137.

Te huur: gerenov. app.,  
Bredabn 209 2V, centr. 
Brassch. lift, 2 slpk, kkn, in-
loopdouche, woonk. €750 
euro/mnd. 03/652 17 12

Ik zoek werk. poetsen & 
strĳ ken. Goede ref. en erv. 
NL-talig. 0488/292 379
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Rode Kruisontbijt/lunch op zondag 3 oktober 2021
Lekker rustig ontbĳ ten met de familie op een zondagmorgen? Naar de bakker gaan hoeft 
niet, maar kom bĳ  ons gezellig ontbĳ ten en je steunt er onze afdeling mee! Uw tafel staat 
klaar van 8.30u tot 13u. We bieden per volwassene: 1 glas fruitsap, 3 pistolets (wit of bruin) 
of sandwiches, 1 croissant of 1 chocoladebroodje, roerei, kaas, hesp, keuze uit 2 salades 
per persoon: préparé en/of kip curry en/of tonĳ nsalade en/of country salade (fi jne groen-
tjes en yoghurt dressing), confi tuur, choco, boter, koffi e of thee à volonté tĳ dens het eten 
of 1 glas warme of koude chocomelk of 1 glas warme of koude melk of 1 glas fruitsap voor 
de prĳ s van € 15.
Voor de kinderen tot en met 12 j. serveren wĳ  1 glas fruitsap, 2 pistolets (wit of bruin) of 
sandwiches, 1 croissant of 1 chocoladebroodje, roerei, smeerkaas, kalfsworst, confi tuur, 
choco, boter, koffi e of thee à volonté tĳ dens het eten of 1 glas warme of koude chocomelk 
of 1 glas warme of koude melk of 1 glas fruitsap voor € 12. Om jullie vlot te kunnen bedie-
nen hadden wĳ  graag de bestellingen  doorgekregen voor 27 september via

www.rodekruis.be/bras-
schaat of tel.nr. 0485 66 54 
03 of bĳ 
Janssens-Van Rossem, 
Nachtegaallaan 1- Bras-
schaat.
Uw inschrĳ ving is pas defi ni-
tief na betaling op rekening 
nr. BE28 4151 0076 4120 op 
naam van "Rode Kruis, afd. 
Brasschaat”  met vermelding 
“Ontbĳ t", uw naam en het 
aantal personen. Wĳ  hopen 
u, met familie en vrienden 
te mogen begroeten in zaal 
D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 
644, Brasschaat.

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

#samentegencorona

APOTHEEK
MATTHYSSEN

Café
LAS VEGAS

Bakkerij Bella

Ontdek alle lokale handelaars en horeca op www.ikkoopinbrasschaat.be

Handelaars Bethanie blijven bereikbaar

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78.

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

Inboedels opruimen 
van kelder tot zolder bel 
vrĳ blĳ vend 0488 335 873

Gevraagd: winkelbe-
diende met ervaring voor 
ambachtelijke slagerij 
Maes. Rond 30 à 35 u. per 
week tel. 0491 105 828

Te koop gevraagd: schil-
derĳ en, spullen van zol-
der, enz. 03/663 65 70

Weide te huur 7500m². 
Water, elektr., 3 stallen. 
Garçondreef Brasschaat 
€500. 0471/512 424 - 
0475/541 027

Snoeiwerk, tuinonder-
houd, gazon aanleggen. 
Btw aanw. 0465/993 577

LP’s 45t, ik koop uw 
collecties jazz, pop, ect. 
Ook cd’s, strips, boeken, 
pick-ups. Beste prĳ s. 
0475/376 496
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Het is bĳ na zover… 
Vlaanderen verwelkomt van 18 t.e.m. 26 september 100jaar WK Wielrennen.
Een groot feest, want de koers komt thuis!
Sport Vlaanderen en partners dagen alle Vlamingen uit: neem deel aan de unieke 
#dekoerskomtthuis-fotochallenge en maak kans om fantastische WK-prĳ zen te winnen!
De link naar de webpagina van Sport Vlaanderen vind je op onze website: 
www.brasschaat.be/dekoerskomtthuis. Spring vooral ook zelf op je fi ets en geniet van 
een fi etstocht langs de prachtige lokale WK-fi etsroutes met heel wat unieke fotopunten.

Zeker in Brasschaat komt de koers thuis!
Brasschaat tekende hiervoor een speciale WK-fi etsroute uit en niet zomaar één!  Fiets 
je deze route, dan kan je reeds een tip van het parcours van het BK Wielrennen 2026 
ontsluieren!  Dat jaar start en eindigt het BK in Brasschaat!  Je vindt de fi etsroute 
eveneens op onze webpagina. Je passeert tevens de 2 unieke WK-punten die Bras-
schaat selecteerde!  Neem je deel aan de fotochallenge van Sport Vlaanderen, leg 
dan zeker op een originele manier je fi etskuren vast op deze WK-punten!  Ontdek de 
Brasschaatse kasseistrook en de prachtige omgeving van het Klein Schietveld en ga 
de uitdaging aan!  Je vindt de WK-punten op bovenvermelde website! “Zĳ n jullie er 
klaar voor?  Want van loopfi etsje tot koersfi ets; de Koers kwam, komt en zal altĳ d thuis 
komen in onze sportieve gemeente!”

Adinda Van Gerven, 
Schepen van Sport

De koers komt thuis…   
ook in Brasschaat!

ZOTTE KORTINGEN
op geselecteerde breigarens

UITVERKOOP
breisamples

Vrijdag 17 en zaterdag 18 sept.
van 10 tot 17 uur

Zondag 19 sept.
van 10 tot 14 uur

      DOSTOREBRASSCHAAT                               DO’S STORE

Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 214/216 - 2930 Brasschaat

GRATIS RUIME PARKING

IN OPEN LUCHT om social distance te verzekeren

DOLLE
WOLDAGEN

-40%
-50%
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BODY-BOOST

BEWEGEN IS MEDICIJN

VOOR WIE: 
Voor mensen die preventief hun rug willen 
versterken, hun houding en conditie willen 
verbeteren, maar ook meer weerstand, ...

CARMEN VAN BAELEN - ERGOTHERAPEUTE & DOCENTE

TOTAL BODY WORKOUT
EINDIGEN MET NIRVANA OEFENINGEN VOOR ONTGIFTEN EN MENTALE RUST

1. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
 woensdagavond om 20.30 u.

2. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
 vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.

BENODIGHEDEN: 

mondmasker.

1. Sport-studio (dierenschooltje), 
Lutsthovenlaan 12. 
Dinsdagavond  om 19.30 u. en 20.30 u.

2. Sportschuur, Lusthovenlaan 12. 
Donderdagavond om 20.30u 

3. Sport Mortsel - Turnzaal De Sterre, 
Drabstraat 47.  
Donderdagnamiddag 14u.

MEESTERGAST METSER
en METSER

Functie: Wij zoeken een ervaren meestergast metser en een
 metser voor onze renovatieprojecten in België.

Aanbod: U werkt in vast dienstverband in een mooi villabouw-
 bedrijf aan zowel hedendaagse als klassiekere woningen.
 Elk project wordt door eigen vaklui gerealiseerd en is
 ontworpen op maat van de bouwheer, waardoor in elk
 project een nieuwe uitdaging schuilt.

Solliciteren: Interesse? Contacteer Patrick Michiels: 0478 62 96 83

 jobs@vlassakverhulst.com.
 Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

WERFT AAN
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden
uw binnentemperatuur
onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 

SCREENS
7 jaar 

garantie WAAROM 
SCREENS?
BUITENZON-
WERING OF 
SCREENS
WORDEN BUITEN 
VOOR UW RAMEN 
GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
 Een erg groot verschil met gordĳ nen.
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
 uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de 
 zomer als voor een laagstaande zon in de winter.
■ Screens zorgen voor minder refl ectie op uw schermen met 
 thuiswerken of televisie.

WAT DOEN WĲ  NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s, licht-
straten, voorzetrolluiken op SOLAR... Zonwering voor grote oppervlakten.

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

Ijsbrekersdag
in Wonderwijs

Op 30 augustus werden alle 
nieuwe leerlingen van basis-
school Wonderwĳ s uitgeno-
digd voor de Ĳ sbrekersdag. 
Tĳ dens dit kennismakingsmo-
ment met de leerkrachten en 
andere nieuwe klasgenootjes, 
werden de zenuwen voor de 
eerste schooldag al wat weg-
genomen. Na een toffe babbel 
en een rondleiding doorheen 
de school, konden kinderen en 
ouders genieten van een lekker 
ĳ sje. Dat werd door iedereen 
gesmaakt.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Alle kleine en grote dak-
werken. Pannen, roofi ng, 
goten, herschilderen of 
coaten. Zelfwerkend gra-
tis prĳ sopgave 
0491 758 399

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Lichtrĳ ke Studio Nieuw-
poort 4p met zeezicht 
en garage te huur €60/n: 
ruim terras, elektr. vuur, 
oven, microgolf, senseo, 
slaaphoek 2pbed, zetel-
bed, WIFI, 200m van win-
kelstr. Gsm 0486 361 995

Ophaling stort plastiek 
hout steenpuin etc gratis 
vrĳ blĳ vend offerte kleine 
en grote hoeveelheden 
0491 758 399
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Lage Kaart 38, 2930 Brasschaat
Tel : 0475-36.16.40
Openingsuren: Do, Vrij, Za: 13u tot 18u, 
andere dagen op afspraak

Trendy dameskleding 
vanaf maat 44 tot 52

Bij eerste bezoek 

10% KORTING 
geldig tot en met 16 oktober 2021 www.inbetweenies.be

 
De familie meldt u 

met droefheid het heengaan van 
 

Roger Van Wynsberghe 
 

weduwnaar van Annie Snelders 

° Brasschaat, 26 juni 1928 
† Brasschaat, 6 september 2021 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd het afscheid 

bij te wonen in de aula van Uitvaartvilla 
Noorderkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat, 
op , 

gevolgd door de asverstrooiing op de 
begraafplaats van Brasschaat - Rustoord. 

Samenkomst vanaf 10.30 uur. 

demeyeruitvaart.be

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

Na bijna anderhalf jaar corona-regels en 
lockdowns kunnen we eindelijk

weer terug wat normaler werken.
Sinds februari 2020 is De Kasteelhoeve Nottebohm

omgedoopt naar Bistro Nottebohm,
ondertussen met een veranderde doch herkenbare inrichting.

Nieuwe naam, nieuw telefoonnummer,
nieuwe website, maar dezelfde aangename prijzen.

MAANDAG
Chateaubriand dag
Minimum 2 personen

300 gr per persoon, sla of
warme groente, saus en frietjes

€19.90
DONDERDAG
Mossel dag

met frietjes en saus
€18.50

VRIJDAG
Gamba menu

5 gamba’s
in tomatenlooksaus (brood)

5 gamba’s
met Chinese curry (rijst)

5 gamba’s
Armoricaine (frietjes)

€27.50

Bistro Nottebohm

Kennismakenings
menu

aan €19.90
Marktmenu

vanaf €27.50
Maandmenu

aan €40

Nieuw Acties

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest

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
info@HandsOnTime.be

Te huur mod. gr. app 
Bredabn 375, 2 slk, 2 
badk, 2x terras, gr. li-
v ing, instapkl . €890 
+ €50. 0477/983 275

Keyboard-pianoles, 
geen notenkennis vereist. 
0477/618 945

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳ sklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

Te koop: aanhangwagen 
2m L op 1m75 h vol met 
spullen van zolder. €150. 
0486/245 784
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DECORATION
Wemers

90
JAAR

Wemers Binnenhuisdecoratie
bestaat 90 jaar

In 1931 startte Eugeen Wemers een zaak als behanger-garnierder.
Het ambacht omvatte toen behangen, het plaatsen van vloer- 
en raambekleding, het stofferen van zetels en ook het op maat 
maken van matrassen in wol, kapok of ganzenveren.
In 1965 zette zoon Marcel de zaak verder. In de loop der tĳ d 

de matrassen vervangen door schuimrubber of springveren. Door 
de opkomst van de tv kwam er steeds meer aandacht voor de 
inrichting van interieurs. Het aanbod en de keuze aan gordĳ nen
werd hierdoor enorm uitgebreid, maar ook nieuwe wand- en 
vloerbekledingen werden geïntroduceerd. Deze veranderingen 
gingen gepaard met het volgen van cursussen in de fabrieken 
om de plaatsing bĳ  de klant onberispelĳ k uit te kunnen voeren.
De grote doorbraak van kamerbreed tapĳ t zorgde voor een ware 
rage, mede daarom werd de toonzaal uitgebreid, zodat al deze 
nieuwigheden aangeboden konden worden.

Marc zit al sinds zĳ n 18e in het vak en deed jaren ervaring op als
schilder en behanger. Stillaan begon het toch te kriebelen om 
voor zichzelf te beginnen. In 1990 kregen Marc en Ingrid, de kans
 om de zaak over te nemen. Ingrid nam de winkel voor haar 
rekening terwĳ l Marc werken zoals schilderen, behangen en  
mooie raamdecoratie verzorgde. Dit jaar bestaat de zaak 90 
jaar, waarvan Marc en Ingrid de klanten reeds 30 jaar met liefde, 
expertise en plezier naar hun wensen bedienen. 2021 Is daarom 
een speciaal jaar dat ze niet zomaar voorbĳ  konden laten gaan. 

Op zaterdag 25 september is het feest.
Wĳ  klinken op het 90 jaar bestaan 

van onze zaak. 
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Zin in folk
en volksmuziek?

 
Ons groepje zoekt nog muzikanten !

 
Repetitie op dinsdagavond van 20u tot 21u30

in de school “Klavertje Vier”, 
Christiaan Pallemansstraat te Kapellen (blauwe poort).

Kom eens vrijblijvend meedoen …
 

Wij spelen ook ter begeleiding van onze
dansers en vendeliers.

 
Contact: info@jovolka.be

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!

Goedkoop verwijderen van coniferen

Verwijderen van hagen, tuinplanten, laurier, beuk

Leegruimen van tuinen

Containers voor groen afval, 
stronken, coniferen, enz.

Vrijmaken bouwpercelen

Afbreken van garage, 
tuinhuis, vrijstaande woning

GRATIS OFFERTE  0487/715 534

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

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN

Interieur, bezet,
gyproc, isolatie, 

tegel, wood floor, 
electriciteit,

schilderen, ramen,
deuren, 

speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com

Te koop: antieke salonta-
fel op kopermetaal - on-
derstel en onyx marmer-
blad. Ieder aannemlijk 
bod 0475/663 752

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ, 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prĳzen.

0468/160 132

Appartement met 3 
slaapkamers , 1ste ver-
dieping,  half open be-
bouwing met garage, 
regio Delhaize Kapelse-
steenweg Kapellen, te  
huur in appartements-
gebouw met uitsluitend 
gepensioneerden. Dus 
ideaal voor gepensi-
oneerd koppel of al-
leenstaande. Huurprĳs: 
690 euro/maand. Tel: 
0476/328.864.

Gevraagd: oude brom-
fiets, juke-box, flipper-
kast, benzinepomp, bo-
ten, buitenboordmotor, 
oude automaten, enz... 
0031 646 331 823

Hooggeëerd publiek
DANS MET ONS MEE !

Hou je van muziek en bewe-
gen? Kom dan naar onze 2 
open dansavonden op 21 en 
28 september: van 19.30u tot 
21u in zaal Mater Dei Drie-
hoek, Heislag 35, Brasschaat. 
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 
vanaf 12 jaar!
Kom gratis en vrĳblĳvend pro-
beren! Meer inlichtingen tel: 
0475 738 608 of 
miekatoenvzw@gmail.com. Een 
organisatie van Mie Katoen vzw 

Ruimte voor vrĳ beroep 
te huur, Totale oppervlak-
te 18m², met inkomhal 
en toilet, te Sint Job in’t 
Goor. Bel 0486 361 995

op vrĳdagavond 17 september e.k. van 17 tot 20 uur en 
zaterdag 18 september e.k. van 10 tot 16 uur in Ons Mid-
delheem, Bredabaan 425, Brasschaat. Bĳ deze jaarlĳkse 
activiteit, met de naam “Vers Geperst”, en die dit jaar ook 
deelneemt aan de grootse Brasschaatse activiteit “Hoog-
geëerd Publiek”, kun je kennismaken met de werking en de 
activiteiten van onze afdeling en zĳn bestuursleden en me-
dewerkers, en kun je het huidige volledige DF-aanbod van 
een tweehonderdtal boeken/cd’s inkĳken. En, uiteraard, 
eventueel ook lid worden… Meer info vind je op onze web-
site www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

KOM KENNISMAKEN MET HET DAVIDSFONDS 
EN ZIJN BRASSCHAATSE AFDELING

Bezoek onze website
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parkbodeactueel
Zitdagen federale pensioen-
dienst starten opnieuw

Vanaf 6 september heropenen de 
federale pensioenpunten opnieuw 
hun zitdagen in de verschillende 
gemeenten. 

In Brasschaat is dat iedere 2de maandag in de 
onpare maanden. Concreet wil dit zeggen dat het 
Pensioenpunt in Brasschaat – dat elke 2 maan-
den plaatsvond – in alle veiligheid zal heropstar-
ten vanaf 8 november 2021. 

Nieuw: Het Pensioenpunt is enkel op afspraak om 
te vermijden dat je moet wachten. Dit laat onze 
expert ook toe om jouw dossier eventueel voor te 
bereiden. 

Hoe moet u een afspraak maken? 

Vanaf maandag 23 augustus kan je een afspraak 
maken. Bel daarvoor naar de gratis Pensioen-
lijn 1765. De medewerker van de Pensioendienst 
zal je eerst vragen waarom je een afspraak wilt. 
De medewerker bekijkt dan of hij je telefonisch 
verder kan helpen om te vermijden dat je jezelf 
onnodig moet verplaatsen. 

Als er een afspraak nodig is, zal de medewerker 
met jou een afspraak vastleggen volgens de 
beschikbaarheid. 

Hebt u een vraag over uw pensioen? 

Als je vragen hebt over jouw pensioen, kijk je 
best eerst op mypension.be. Je vindt er veel nut-
tige informatie (pensioendatum, raming van het 
bedrag, de betaaldata, …). Heb je geen toegang 
tot mypension.be of vind je niet wat je nodig 
hebt? Bel dan de gratis Pensioenlijn 1765. De 
pensioenexperten beantwoorden al jouw vragen. 

Wil je toch liever een pensioenexpert ontmoe-
ten? 

Je kunt een afspraak maken met een pensioenex-
pert in Brasschaat elke twee maanden door de 
gratis Pensioenlijn 1765 te bellen.  

Opgelet: het onthaal gebeurt enkel op afspraak. 

My Local Job

Zoek je een job in Brasschaat als werknemer, 
zelfstandige, flexi-jobber of vrijwilliger? 

Of ben je een Brasschaatse ondernemer/
handelaar/vereniging en zoek je extra 
werkkrachten voor een langdurige of zeer korte 
tewerkstelling?
Dat kan voortaan via de app My Local Job. Geen 
ellenlange motivatiebrief of cv, maar meteen 
rechtstreeks contact met een potentiële 
opdrachtgever.

• Heb je een bedrijf of handelszaak in 
Brasschaat? Registreer je dan via de 
website.

• Ben je op zoek naar werk in Brasschaat? 

Download de app en maak je account aan.

My Local Job is een gebruiks-
vriendelijke app die de zoek-
tocht naar lokaal werk of werk-
krachten heel eenvoudig maakt. 

Regels rond  
zorgwonen uitgebreid

In het verleden kon je al een 
zorgwoning voorzien in een 
bestaande vergunde bebouwing, 
maar sinds kort is dat uitgebreid. 
Wel mits enkele voorwaarden.  

Een woning opdelen is altijd vergunningsplichtig. 
Voor zorgwonen is een uitzondering gemaakt en is 
er enkel een meldingsplicht. Zorgwonen is het creë-
ren van een kleinere woongelegenheid in of bij een 
bestaande woning zodat maximaal twee oudere of 
hulpbehoevende personen kunnen inwonen.  

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen, 
maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte 
zijn en zijn goedkeuring geven. Ontdek de nieuwe 
wetgeving via brasschaat.be/zorgwonen
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

N8 van Brasschaat
Het was eindelĳ k  weer koers op en rond de 
Bredabaan. Met een jaar uitstel stond afge-
lopen dinsdag de 3e N8 van Brasschaat op 
het programma. Het wielerfeest werd ge-
opend door de Brasschaatse schooljeugd. 
Zĳ  reden met z’n allen 2 toertjes over de ver-
keersvrĳ e omloop.

Als voorgerecht op de hoofdschotel, de N8, 
werd voor de betere amateurs het Kampi-
oenschap van Brasschaat georganiseerd. 
Na 10 ronden keiharde koers klopte Jasper 
Van Cant, Stefan Van Aalst in een millime-
tersprint. Sander de Vet werd 3e

De competitie in de N8, waarvoor de organisatie een mooi deelnemersveld met bekende 
namen bĳ een had gebracht, bestond uit 3 onderdelen. Een tĳ drit over 1 ronde, een punten-
koers en een criterium. In elk onderdeel waren punten te verdienen en de renner die na de 3 
proeven de meeste punten had verzameld, mocht zich winnaar van de N8 noemen. Thibau 
Nys schreef de opener, de tĳ drit, op zĳ n naam. Michael Van Staeyen was de beste in de 
puntenkoers en Daan Soete wist het afsluitende criterium te winnen.

Brasschaat zal de komende jaren telkens gastheer zĳ n voor een Belgisch kampioenschap. In 
2022 staat het BK voor nieuwelingen op het programma om zo jaarlĳ ks een stapje hoger te 
zetten met als apotheose het BK voor dames en heren elite in 2026.

Soete had onderweg ook voldoende punten verzameld om de N8 van Brasschaat winnend 
af te sluiten voor 2-voudig N8 van Brasschaat-winnaar Dries De Bondt en Thomas Sprengers.

TE HUUR

Recent 2 slpk app.: hal, toilet, woonkamer met ingerichte
keuken (Miele toestellen), badk met douche, bad en toi-
let, bergpl, terras voor- en achter. Lift. Incl. autostaan-

€ 890/maand + € 45/gem. kosten
E54 Meer info 0473/45.77.37

RECENT 2 SLPK APPARTEMENT
Mariaburg Ekeren Nijverheidslei 12

GELNAGELS SHELLAC 
Tel. 0489 570 460. 

10 jaar ervaring

Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

 appartement 1e 
verdiep Pastorĳ straat 20 
Brasschaat, 2 slpk.-gara-
ge. Onmd vrĳ  € 750 tel 
.0470 313 126

Zaaien v nieuwe gazons 
en herst. van oude gazons. 
Gr. off. 0487/715 534
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Sinds wanneer zijn jullie geopend?
We zijn nu een ruim half jaartje geopend in de 
Veldstraat in Brasschaat-centrum, slechts 50 
meter van de hoofdstraat Bredabaan. Hierdoor 
hebben we het voordeel dat we een privépar-
king aan onze klanten kunnen aanbieden tij-
dens hun boodschappen.

Wat is jullie concept?

richt op biologische producten. We bieden in onze fysieke winkel een volledig 
aanbod aan, gaande van lekker brood van bio bakkerij De Trog tot alle droog-
waren, groenten en fruit. Zo kan een klant volwaardig zijn boodschappen komen 
doen zoals in een reguliere supermarkt. Tevens openden we sinds maart onze 
webshop www.bio-logica.be, die een uitbreiding is van onze fysieke winkel. In 
de winkel kunnen onze klanten de meest courante producten vinden die dagda-
gelijks nodig zijn. Online bieden we een uitgebreider assortiment met meer dan 
2500 producten, waar we elke week nieuwe producten aan toevoegen. Klanten 
kunnen kiezen om hun bestelling af te halen in de winkel, of zelfs aan huis te 
laten leveren. We doen dit voor Brasschaat en de ruime streek van omliggende 
gemeenten.

Waarom kiezen klanten voor jullie winkel?
We willen terug het concept van de lokale winkel leven in blazen, waar een klant 
geen nummer is, maar persoonlijk wordt begroet en behandeld. We merken dat 
dit erg geapprecieerd wordt. Ook zien we dat Corona ervoor gezorgd heeft dat 
mensen bewuster omgaan met hun gezondheid. En dat begint natuurlijk met wat 
je in je mond stopt. Bio producten worden streng gecontroleerd, en verzekeren 
dus een gezonde levensstijl. Met onze actie die loopt tot 15 oktober moedigen 
we klanten aan met een korting van 10% op hun volledige aankoop die ze vrij 
mogen kiezen wanneer op te nemen. In de webshop kunnen ze hiervoor de kor-
tingscode “ACTIE10” invullen, in de winkel wordt het aan de kassa verrekend.

Bio-Logica
Brasschaat

Scan mij

Veldstraat 5
2930 Brasschaat
www.bio-logica.be

Handelszaak
in de kijker:

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Dan is bridge iets voor jou!

BRIDGE

Een boeiend en rĳ k kaartspel dat vol passie en avontuur 
zit. We starten een cursus, op donderdag 30 september, om 
19h30 in ons bridgelokaal Cepa, Hoogboomsesteenweg 26 
te Kapellen. Hier worden de spelregels uitgelegd, en zullen 
er per thema oefeningsspellen gespeeld worden.
Kostprĳ s 95 euro voor 15 lessen van 2.5u en lesmateriaal incl. 
Kom gerust alleen, we zoeken ter plaatse wel een partner!

Info bĳ  Guy Verstraelen, 
telefonisch op 0476/37.13.11 
of per mail: verstraelen.guy@scarlet.be.

Brasschaatse Bridgeclub kĳ kt er naar uit om jou 
te ontmoeten in deze fantastische wereld!

Speel je graag een spelletje kaart?
Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten?

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wil je jouw hersens prikkelen?

Vaccinatiecentrum Noorderkempen
organiseert vrije inloopmomenten voor 

laatste vaccinaties
Het vaccinatiecentrum Noorderkempen sluit in oktober de 
deuren. Voor het zover is, organiseren ze nog zes vrije in-
loopmomenten. “Zo willen we iedereen die nog wil de kans 
bieden om nog langs te komen voor vaccinatie”, vertelt Cindy 
De Roeve, voorzitter van de eerstelijnszone Noorderkempen.
“Je kan op de inloopmomenten zonder afspraak langskomen, 
maar mensen met een afspraak hebben voorrang. Een af-
spraak maken kan online met je vaccinatiecode of door te bel-
len naar 0800 59 056. Daarnaast zijn er nog enkele voorwaar-
den: je woont in onze eerstelijnszone, kreeg nog geen vaccin 
en hebt een Belgische identiteitskaart. En ben je jonger dan 
16 jaar? Dan kan een vaccinatie enkel bij aanwezigheid van 
een ouder of met een attest van die ouder”, besluit De Roeve.
De vrije inloopmomenten vinden plaats op:

Info: 0800 59 056, www.vaccinatienoord.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

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

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

Alle tuinwerk, snoeien 
hagen, tuinhuis en schil-
deren. 0474/453 834

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel
lucvanhunsel@hotmail.be 

03/645 04 47

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562
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Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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.

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

Schilderw. Binnen & 
Buiten voll. badk. renov. 
dakgoten. 0484/063 094

Te huur garagestaan-
plaats Gooreind. Tel. 
0473/992 301

Roofing, pannen, her-
stellen, vern. dakgoten. 
0489/717 125

Tuinwerken,
snel, proper, kwaliteit

0492/441 080 Luc

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

Te koop: heren/studen-
tenfiets Sparta € 110. Tel. 
0476/664 204 g. st.

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

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

Bĳles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. sept. -50%
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Daarom hebben wij bij Heylen Vastgoed een slimme en snelle website, meer dan 
125 opgeleide medewerkers en het grootste aanbod van de provincie. Waardoor 
je woning nog sneller verkocht wordt en kopers nog sneller hun droomwoning vinden. 
Want snelheid én kennis, daar staan wij voor. En dat willen we zo houden. Daarom zijn 
we symbolisch peter geworden van het snelste dier ter wereld. Het jachtluipaard in 
de Zoo van Planckendael. Zo dragen we meteen ook ons steentje bij voor het behoud 
van deze met uitsterven bedreigde soort. 

Brasschaat
Bredabaan 260

2930 Brasschaat

T 03 555 41 11

Antwerpen
Italiëlei 207 A

2000 Antwerpen

T 03 260 46 66

Deurne 
Bisschoppenhofl aan 284

2100 Deurne

T 03 376 46 40

Ekeren 
Kloosterstraat 89-93

2180 Ekeren

T 03 303 71 33

Geel
Markt 20

2440 Geel 

T 014 76 24 54

Herentals
Grote Markt 8-10

2200 Herentals

T 014 70 51 58

Heist-o/d-Berg
T. De Biestraat 11

2220 Heist-o/d-Berg

T 015 79 33 30

Lier
Antwerpsesteenweg 359

2500 Lier

T 03 361 00 03

Malle
Lierselei 13 bus 1

2390 Malle

T 03 689 27 99

Mechelen
Korenmarkt 55

2800 Mechelen

T 015 79 46 46

Waasland
Pr. Jos. Charlottelaan 72

9100 Sint-Niklaas

T 03 304 73 21

Turnhout
Kempenlaan 32

2300 Turnhout 

T 014 73 38 82

Mortsel
Antwerpsestraat 34

2640 Mortsel

T 03 304 72 30

Er kan er maar één  
de snelste zijn.

Maak een zoekopdracht 

aan op heylenvastgoed.be 

en maak kans op een 

 gratis duoticket 

Kopen of verkopen? Surf dan snel naar www.heylenvastgoed.be of bel gratis 0800 292 23.



FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM VOLLEYBAL 

Elke maandagavond speelt onze volleybalploeg onder leiding 
van Claire Van Ranst in de turnzaal van het Gib. Door Verstae-
tenlei van 20u30 tot 22u. Info bĳ  Claire Van Ranst – gsm 0496 
12 15 19. Mail adres: clairevanranst8@hotmail.com 
Prĳ s: € 25 voor een jaar.

Brasschaatse Film,     Nr. 37,    15-9-2021  18

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

op 5 min.
van 

Brasschaat SHOWROOM
te Kalmthout - Bosduin

Alle materialen,

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

DE, FYSICA, BIOLOGIE 
en CHEMIE door student 
Geneeskunde. 
Bĳ lesonline@outlook.be

Te huur mod. gr. app. 
Bredabn 375, 2 slpks, 
2 badk., 2x terras, gr. 
liv., lift instapklaar € 890 
+ € 50. 0477/983 275 

TUINWERK & SCHILDEREN

 elektrische appa-
raten, huisraad (bestek, 
potten en pannen,...), 
ook ophaling van oude 
grasmachines, bromfi et-
sen, enz.. 
0492/543 007 Bart

 van 
bomen met hoogtewer-
ker of klimwerk op moei-
lĳ k bereikbare plaatsen. 
Verwijderen van hagen 
en afvoeren afval 
0491 758 399

ratten, mollen , enz Ik kom 
deze bestrĳ den. 
0493 122 498

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag fl exĳ ob zĳ n

Bakkerĳ  Van Hunsel
lucvanhunsel@hotmail.be

Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳ k, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vl., gratis wifi, foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

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

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

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Fleislmann e.a. treinen 
en divers materiaal voor 
modelspoor hobby. Tel. 
03/651 68 38

Behangwerken
Specialiteit:

hoogglanslak.
Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te huur 1 slpk app. vrĳ  1 
okt. Bredabaan  460 met 
lift. 0492/076 191
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JE DROOM-
WONING�?

OP 1 DAG 
GEVONDEN�!

MEER INFO�? 
ONTDEK ALLE DEELNEMENDE 
PANDEN VIA ERA.BE/ONE

25.09.2021
VAN 09U00 TOT 15U00

SPRING BINNEN IN 1 
VAN ONZE KANTOREN

contact�: one@era.be

BEERSE 
Lindenlaan 1

+32 14 49 60 60

BRASSCHAAT 
Bredabaan 210

+32 3 666 85 50

DEURNE
Ruggeveldlaan 751
+32 3 360 85 30

HOOGSTRATEN
Vrijheid 147

+32 3 314 81 91

SCHILDE
Turnhoutsebaan 87

+32 3 666 85 50

TURNHOUT
Grote Markt 42

+32 14 49 60 60

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

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
Schoten – Kruiningenstraat 12: Gunstig gelegen 
- te renoveren gelijkvloers appartement met inkom, 
woonkamer, 2 slaapkamers, wc, berging, badkamer, 
keuken, veranda, tuin, garage en gemeenschappelijke 
kelder. Bezichtiging enkel na afspraak:  bij voorkeur op 
donderdag: 18u - 20u en zaterdag : 10u - 12u.

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Te koop droog brand-
hout, thuis gebracht, kant 
en klaar. 0495/914 096

Gezocht: poetshulp 
voor 2 dagen per week 
(circa 4 à 5 per dag), regio 
Brasschaat zwembad. Tel. 
0476/284 492

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

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

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
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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

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

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)
03 326 46 93 - 0474 988 690

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Tuinwerken en schilder-
werken. 0497/231 373

Kunstgarageverkoop 19 
september 9-17 uur. Juli-
alei 56 Reproducties van 
schilderijen, kunstkaar-
ten, wandtapĳten, enz.

Te koop: Massief eiken 
eetk. dressoir L 2.45 - H 
1.27 - d 54, barmeubel 
L1.28 - H 160 - d 54, tafel 
L 2.00 - B 80, 6 stoelen. 
Prijs o.t.k. afhalen 2de 
helft sept. in Brassch. T. 
0476/310 386

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Dame geeft computer-, 
smartphone-, tabletles 
aan huis. Mail, foto’s, it’s 
me, covidsafe, plf, SpTH, 
app’s installeren, iphone, 
etc. 0479/872 410

Gevraagd tĳdelĳke op-
slagruimte of evt. garage 
in Brasschaat tegen ver-
goeding. 
Tel. 0474/576 257

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. 0496/433 007 geef 
goede prĳs. Peter

Schilderw. binnen & 
buiten. NL-talig, veel erv. 
pro. werk 0487/740 335

Gevraagd: leerkracht 
N e d e r l a n d s  ( b i j -
les )  0476/631  335

Ik zoek werk, poetsen 
erv. & ref. Serieuze aan-
vragen. 0485/944 882

Verenigingendag op de Hemelweide
Vorige zondag werd verzamelen geblazen voor de Brasschaatse sport-
clubs, jeugdverenigingen, niet-meer-zo-jeugdig-verenigingen, enz... Kort-
om, de Brasschaatse clubs en verenigingen kregen de gelegenheid om 
zich aan het grote publiek te presenteren. Aan het weer heeft het zeker niet 
gelegen en iedereen kon op ruime belangstelling rekenen van het talrĳk 
opgekomen publiek. Zeker weten dat het na de, noodzakelĳke, beperkin-
gen in verband met corona bĳ velen deugd gedaan heeft!
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De vzw De Polygoon start half september met een 
reeks fi lmvoorstellingen. De vroegere Zaal De Kring 
maakt hiermee een nieuwe start. Onder impuls van 
Lutgard Heyvaerts en Lutgart Smekens is de vzw 
erin geslaagd de nodige apparatuur aan te kopen 
om kwaliteitsvolle fi lmvoorstellingen aan te bieden. 
De spits wordt afgebeten op 14 september met de 
fi lm “Mĳ n vader is een Saucisse”. Nadien volgen er 
nog een aantal. 
De Polygoon moet opnieuw die ontmoetingsruimte 
worden die ze vroeger was. Voor de geschiede-
nis moeten we teruggaan tot de onafhankelĳ kheid 
van België. Toen vestigden militairen zich in wat nu
Maria-ter-Heide is. Het gebied had de vorm van een 
veelhoek, een polygoon dus. Brasschatenaar Ivo 
Bellens stelt dat de Oostenrĳ kse generaal Finé een 
stuk grond kocht op de heide. Dat gebeurde op het 
einde van de Oostenrĳ kse periode (1713-1794). Vol-
gens Bellens ontwikkelde Finé dit gebied in Franse 
stĳ l met hoekige wandelpaden, een veelhoek dus.
Op een bepaald ogenblik wilde aalmoezenier De 
Ridder voor de militairen een ontmoetingsruimte 
creëren buiten de grenzen van het kamp. Op die 
manier wilde hĳ  hen onttrekken aan de slechte in-
vloed van de vele cafés die er toen waren. De vzw 
Belgische Soldatenkring werd opgericht. Voorzit-
ter was niemand minder dan Baron Della Faille De
Leverghem. In 1922 werd dan een pand aan de 
Kapellei aangekocht en dat was het begin van Zaal 
De Kring. Er kwam een bioscoop en een biljartzaal. 
In 1974 werd De Kring overgenomen door de pa-
rochiegemeenschap Maria-ter-Heide. Het aantal 
activiteiten nam zienderogen af. In 2013 kocht de 
gemeente het pand en de vzw kon een nieuwe start 
nemen. De Polygoon moet meer zĳ n dan een bio-
scoop. Er kunnen ook feestjes worden gegeven, the-
atergezelschappen kunnen er repeteren en spelen 
en zo meer.
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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, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

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  

Kwalitatief
juridisch advies

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:

MAANDAG    13
DINSDAG     14
WOENSDAG   15
DONDERDAG    16
VRĲ DAG       17
ZATERDAG    18

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    20
DINSDAG    21
WOENSDAG   22
DONDERDAG      23
VRIJDAG      24
ZATERDAG      25

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

BURGERLIJKE 
STAND

Jayson Bogers, 1 september 2021, Brasschaat 

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

OKRA  BRASSCHAAT-BETHANIE

Dr. Ségolène De Waele van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen te Edegem doet onder-
zoek naar bewegingsstoornissen en de ziekte van Parkinson. Voor haar onderzoek zoekt zĳ  nog 
gezonde deelnemers. “Bĳ  dit onderzoek analyseren wĳ  het wandelpatroon van patiënten, om 
in een vroeger stadium subtiele wandelproblemen op te sporen. Hiervoor gebruiken wĳ  een 
speciale mat, die de stappen registreert van de deelnemers. In het ziekenhuis is het moeilĳ k 
gezonde 55+ers te vinden”. 
Op uitnodiging van OKRA Brasschaat-Bethanie komt Dr. De Waele een infosessie geven in 
Brasschaat. Zĳ  zegt hierover: “Hierbĳ  kan ik een paar interessante onderwerpen toelichten, zoals 
wat de ziekte van Parkinson is, hoe die te herkennen, hoe je als partner hiermee omgaat etc. 
Op deze manier kan ik dan ook wat enthousiasme creëren voor de studie, en kunnen geïnte-
resseerden al even over de mat lopen of kunnen wĳ  een afspraak maken voor hun deelname”.
De voordracht gaat door in d’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644 te Brasschaat, op maandag 4 oktober 
om 14 uur. Omwille van corona is inschrĳ ven verplicht. De deelnameprĳ s bedraagt 5 euro 
voor leden van OKRA, niet-leden betalen 7 euro. Iedereen is welkom. Inschrĳ ven kan tot 30 
september bĳ : Frans Hofkens (frans.hofkens@scarlet.be) of Hugo Lenaerts (0499 11 21 81).

Kapster aan huis nodig? 
0497 736 371

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 betaling. 
www.goldcompany.be

Goedk. leegruimen van 
uw tuin, planten, hagen, 
enz. Gr. off. 0487/715 534

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

Te huur: gerenoveerd 
appartement,  Breda-
baan 209 2V, centrum 
Brasschaat. lift, 2 slpk, 
k k n ,  i n l o o p d o u c h e , 
woonk. €750 euro/mnd. 
03/652 17 12

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383



PERSONEEL
GEZOCHT

CHEF
SOUS CHEF

KOK KOUDE KANT
AFWASSER

KELNER
FULL TIME / PART-TIME

STUDENTENJOB
OF FLEXI-JOB

VOOR DE ZAAL
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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 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

Man uit Breda 65+ zoekt 
vrouw om relatie op te 
bouwen. Bel of Whatsapp 
+31 624 935 189

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


