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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.

03 633 12 34

Showroom: 

Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

OPTIEK DE BEENHOUWER

Maak uw afspraak via onze online agenda
03 651 84 45
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

Bij aankoop van Hoya iD
MyStyle V+ glazen krijg je er

GRATIS 
een paar glazen bij!!

*vraag naar voorwaarden in de winkel

1+1

S W I T Z E R L A N D

CADEAUTIPS VOOR 
DE FEESTDAGEN

bekijk vanaf volgende week onze brochure op onze website

@KLEDINGWILAN.BE

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

²
 

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar

P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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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…

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

Werft aan:

VALET PARKING

  3 weken tijdens het bouwverlof.

Interesse? Stuur uw CV naar sam@villadoria.be

Restaurant

Bredabaan 1293 | 2900 Schoten | Tel: 03 644 40 10 

Email: info@villadoria.be | www.villadoria.be

Melkerij Peerdsbos
ZOEKT VOLTIJDS:

KELNER
BARMAN

AFWASSER
HULPKOK

alsook

JOBSTUDENTEN
en

FLEXI-JOBBERS

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be

03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos

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

Opritten, terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gr. off. 0493/651 522

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Gezocht: leuke bijver-
dienste voor dame. Tel. 
0496/141 201 na 19u

S P O R T S P E C I A A L Z A A K

GRATIS 1 PAAR 
FALKE KOUSEN*

BIJ AANKOOP VAN

  

*Geldig t/m 31 december 2022
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KOM JE MOOIE TEKENING OPHALEN 

EN DAARNA INGEKLEURD OPHANGEN!

DAN BRENGT DE SINT OOK EEN CADEAUTJE 

BIJ COMBIDEE VOOR JOU! 

 

DE SINT IS ER BIJNA!

P.S.: vergeet je schoentje niet mee te brengen! 

Bredabaan 225, Brasschaat / din: 13u-17 woe-zat: 10u - 18u SCAN HIER

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
 03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996

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

Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246

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.

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT
Daarom is
Line fan
van Argenta

Word ook fan
op argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

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

WARME WENSEN

*Actie geldig vanaf 2 december t.e.m. 31 december 2022 of zolang de voorraad strekt. Geldig 
bij aankoop vanaf € 399. Niet geldig op herstellingen en cadeaucheques. Zie voorwaarden in de 
winkel. Max. 1 toestel per consument.

CADEAU 
VOOR WARME

KOFFIE-
MOMENTEN

Bij aankoop 
vanaf € 399.*

beste 

Op zoek naar een toffe job waar je echt waardering
krĳ gt voor je werk?

Wĳ  zĳ n op zoek naar:

ENTHOUSIASTE
POETSHULPEN/THUISHULPEN

Regio Brasschaat-Schoten-Schilde en omstreken

Voor meer informatie: info@seniorsolutions.be

L
Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.

Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts € 100 voor 2 uur rijles

of examenbegeleiding.

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Gezocht: persoon met 
tractor en diepwoeler/
actisol en frees om stro-
ken in grasland open te 

Naschoolse opvang 
gezocht voor 2 meisjes 

Bĳ les frans: ervaren lkr 

Zoekt u poets of strĳ k-
hulp ik heb veel ervaring 
en eigen vervoer regio 

Te huur:

Te koop gevraagd: aan-

Te huur: 

Goedk. leegr. van uw 
tuin,
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Onze vrĳwilligers zetten zich in bĳ verschillende disciplines 
binnen de afdeling: Vorming – Hulpdienst – Bloedinzame-
lingen – Uitleendienst – en Zorgbib in Klina.
We zĳn een actieve en bruisende afdeling die dit ook wil 
blĳven.  Daarom zoeken we mensen die deel willen uitma-
ken van onze groep vrĳwilligers.
Onze Zorgbib zoekt nog vrĳwilligers om in AZ Klina boe-
ken uit te lenen, een luisterend oor te bieden en desge-
wenst een gesprekje te voeren met patiënten.
De boekenbedeling wordt in teamverband 2 maal per 
week gedaan door Rode Kruis-vrĳwilligers, met oog en oor 
voor zieke mensen. Er is een gevarieerd aanbod boeken: 
zowel fictie, alsook non-fictie. Op de afdeling pediatrie is 
er een mooie keuze aan kinderboeken voor alle leeftĳden. 
Al onze vrĳwilligers maken ook tĳd voor een praatje met de 
patiënten wanneer deze het zelf wensen. Gezien het ver-
plegend personeel hier niet steeds toe in de mogelĳkheid 
is, draagt dit toch bĳ tot de sociale taak die we als Rode 
Kruis-vrĳwilliger hebben en wordt het ook terdege geap-
precieerd. Ze worden hierdoor graag gezien en dit geeft 
aan onze mensen dan ook wederom een goed gevoel van 
voldoening.
De hulpdienst staat met zĳn 25 hulpverleners altĳd klaar 
om te helpen op evenementen maar staan ook paraat om 
mensen te helpen in calamiteiten.  Zo zag u ons op voet-
baltornooien, Brasschaat klassiek, het Belgisch kampioen-
schap wielrennen voor nieuwelingen en vele andere eve-
nementen in en rond Brasschaat. Onze ervaren en goed 
opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle 
hulpverlening op maat van ieder evenement.
Wĳ zoeken mensen die zich willen inzetten als vrĳwilliger, 
ze krĳgen hiervoor de gepaste opleidingen, maar ook wor-
den ze begeleid door onze eigen vrĳwilligers.  Ons eigen 
vormingsteam zorgt dat je de eerste stappen zet binnen 
de afdeling.  Een nieuwe opleiding start in het eerste kwar-
taal van 2023.  Meer info krĳg je via vorming@brasschaat.
rodekruis.be. 
Voel jĳ je geroepen om je op te geven als vrĳwilliger voor 
Zorgbib of Hulpdienst of een andere discipline, aarzel niet 
om je te laten horen; Verantwoordelĳke Communicatie en 
Werving Etienne Blomme Gsm: +32 479 98 11 62 e-mail: 
pr@brasschaat.rodekruis.be.

RODE KRUIS BRASSCHAAT 
ZOEKT HELPENDE HANDEN.

Meer info op 

www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in 

onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

ELLIS & PLEUN: EERST
Zaterdag 3/12 om 20u – Theater Hemelhoeve

VRIEND 10 euro / VVK 12 euro / KASSA 14 euro
Twee jaar geleden deden Ellis en Pleun mee met een 

televisiequiz. Ze werden tweede. Vanuit alle onver-
wachte, onverwerkte en onbenullige gevoelens die bij 
het verliezen kwamen kijken, maakten ze ‘Eerst’: een 
voorstelling over winnaarsmentaliteit en competitie-

drang en over het gebrek daaraan.

ESMÉ BOS & BART VOET: ELLA
Zaterdag 10/12 om 20u – Theater Hemelhoeve

VRIEND 14 euro / VVK 16 euro / KASSA 18 euro
Het repertoire van Ella Fitzgerald omvat een mix van 

hoopvolle, energieke en tijdloze nummers. Bos & 
Voet brengen hieruit een selectie, schreven nieuwe 

songs en lieten liedjes vertalen naar het Nederlands. 
Een combinatie van bestaand, eigen en nieuw mate-

riaal met als inspiratie Ella.

FAMILIEFILM: MIJN LEVEN IN VERSAILLES
Zondag 11/12 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 4 euro / KASSA 6 euro

Voor iedereen vanaf 6 jaar!
Het 8-jarige meisje Violette verloor onlangs haar 

ouders en gaat bij haar oom wonen, die het onder-
houd doet van het beroemde paleis van Versailles. 

Violette heeft een hekel aan hem: hij stinkt en snurkt 
vreselijk. Stilaan groeien de grote brombeer en het 
koppige meisje naar elkaar toe en kunnen ze hun 

verdriet een plaats geven.

AN NELISSEN & INTGENIEP
VIVA LA MUERTE!

Dinsdag 13/12 om 14u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
An Nelissen en het trio Intgeniep zoeken in deze 

cabaretvoorstelling de grenzen op van de dood. 
Intimistisch, absurdistisch, extremistisch … Een 

doodgewone voorstelling van vier geestige geesten: 
niet te missen! Tenzij je dood bent.

HOGE FRONTEN / LIEKE BENDERS
HEB JE MIJN ZUSJE GEZIEN?

Zondag 18/12 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro

Voor iedereen vanaf 2,5 jaar!
Het gelijknamige prentenboek van Joke Van 

Leeuwen wordt door Hoge Fronten / Lieke Benders 
bewerkt tot een beeldende, muzikale en grappige 

familievoorstelling.

LITERAIRE AVOND: JOSEPH PEARCE
Donderdag 22/12 om 20u – Theater Hemelhoeve

VRIEND 5 euro / VVK 5 euro / KASSA 7 euro
Joseph Pearce schreef met ‘Tussen Oder en Zenne’ 

een prachtige familiegeschiedenis die toont hoe de 
grote omwentelingen van de eerste helft van vorige 
eeuw het leven van doodgewone families overhoop 

konden halen. Hij praat over zijn boek met historicus 
Bruno De Wever.

© Paulien Verlackt

© Sander Salden

© Bjorn Frins

© Jef De Smet

© Pearce Joseph

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

Schilderwerk en reno-
vatiewerk. 0465/993 
577 btw aanwezig

Te koop: droog brand-
hout thuis gebracht 
0495 914 096

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳn. 0495 529 527

LP’s, singles ik koop 
collecties jazz, pop tot 
klassieke cd’s, strips, 
boeken, hifi installaties, 
pick-ups, verzamelingen. 
Beste prĳs. 0475/376 496
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Î

NEOS is een netwerk voor ondernemende senioren met 
meer dan 33.000 leden in 220 plaatselĳke afdelingen. Wĳ 
zĳn een bruisende vereniging waar u met gelĳkgezinden 
uit de streek kunt genieten van gezellig samen zĳn bĳ le-
zingen, concerten, sportieve en ontspannende activiteiten, 
daguitstappen en meerdaagse reizen. 
Onze eerstvolgende activiteiten zĳn een daguitstap naar 
Mechelen op donderdag 8 december 2022 en een wande-
ling in domein Vordenstein te Schoten op donderdagna-
middag 15 december 2022. Voor de liefhebbers is er elke 
vrĳdagnamiddag om 14 uur mogelĳkheid om te kaarten 
en te rummikuppen in de foyer van Prins Kavelhof, Van He-
melrĳcklei 80. Kom kennis maken met NEOS, u bent van 
harte welkom.
Info: Jan Ruts – j.ruts@telenet.be – 03 663 56 26

NEOS BRASSCHAAT

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familiefilms, dia’s, 
oude films (VHS, Hi8, 

super8, DV) 
op dvd/pc/usb

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Elektriciteitswerken 
gr. & klein, depannage, 
herst., verl. 0498/289 024

Tuinonderhoud, aanleg 
en snoeiwerk. 0465/993 
577 btw aanwezig.

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

20 83 www.denys-co.be

Poolse mannen doen 
renovatiewerk: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schild., afbraakw. 
Nederlandstalig. Gr. prĳs-
off. referen. 0496/084 
168-0496/637 978

Ontruimingen van huis, 

Klus&Zo 0499/103 000

Dakwerken en herstel-
len, nieuwe dakgoten, 
isolatie. 0489/717 125
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WO.

30/11
10-18 u

DO.

1/12
10-18 u

VR.

2/12
10-18 u

ZA.

3/12
10-15 u

MA.

5/12
10-18 u

DI.

6/12
10-18 u

GOUD- EN PELSAANKOOP
TURNHOUTSEBAAN 302 A - SCHILDE - TEL. 03-689 35 15

(tegenover de kantoren van Elite Reklaam)

WIJ BETALEN TOT €60/GR

Op woensdag 16 november was het fluo-top-dag in basisschool De Vlinder. 
Mooie originele fluo-outfits konden we weer bewonderen en belonen. Alle-
maal in teken van de veiligheid voor onze kinderen tĳdens de donkere da-

fluo-top-dag in basisschool De Vlinder
gen van de herfst en de winter. Knap van onze kinderen! Welkom voor een 
bezoekje op de website voor meer impressies: www.basisschooldevlinder.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!

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:

meer dan 20 jaar ervaring in alle 
soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?
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Openingsuren: 
Dinsdag t/m vrijdag van 7 tot 17.30 u. - Zaterdag van 7 tot 16 u.

Zondag van 7 tot 14 u. - Maandag gesloten   

Bakkerij Spanoghe by Ellen
Donk Patio - Donksesteenweg 238 - 2930 Brasschaat

03/663.71.75 - bakkerij.spanoghe@telenet.be

Wij bieden u een dagvers ambachtelijk aanbod aan van brood, 

te smullen! 

steunt startende handelaars

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Te koop: 2 vitrinekas-
ten, 8 keukenstoelen, 2 
keukentafels, leder salon 
2- en 1 zit, xmatras 2m x 
1,40m. Zo goed als nieuw. 
€ 350. 
0476502 036

Gevraagd: Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast, 
buitenboordmotor, oude 
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect. +31 646 331 823

Te huur: Brass. C. app. 1e 
V., 2 slpk., zonneterr. gn 
lift, gar. Hofstr. 40 vrĳ  1 
jan. T. 03/651 77 68

Reparaties alle ramen 
& deuren, ook leveren 
v. nieuwe incl. plaatsen 
alu, pvc, hout. Gratis off. 
0493/651 522

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen defect zĳ n. Geeft 
goede prijs. tel. Peter. 
0496/433 007

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

Calpe te huur - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳ k, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vlaand., wifi , foto’s alle 
comfort. 03/326 13 87

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

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

RAGERS

GEZOCHTD

Interesse: Stuur een mailtje naar 

info@brasschaatsefilm.com of bel ons 03/651 83 71

Voor het wekelijks bussen
van de Brasschaatse Film

U bent zelfstandige of zelfstandige in bijberoep.

Ik zoek werk: poetsen 
en strĳ ken, 20j. ervaring. 
0465/780 617

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

LOOKING FOR JOB: 
cleaning, ironing, hotel, 
restaurant. 0471/943 975

Te koop:  Gydr. hef-
mast voor traktor, 6m 
hoog; landbouwkipwa-
gen, goede staat 2,2 x 
4,5m hydraul. kippen, 1 
plattelandbouwwagen 
2,20x5m L, goede st., 
mortelmolen elektr. klei-
ne prĳ zen! 0479/029 685

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

GOEDKOOP 
VERWĲ DEREN 

VAN CONIFEREN 
EN HAGEN 

en/of afvoeren
Vellen van bomen. 

Gratis offerte 

0487/715 534Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op woensdagavond 16 november werd de wĳ k 
Kaart opgeschrikt door een uitslaande brand in 
de gemeentelĳ ke basisschool. Gelukkig was er 
niemand aanwezig in het schooltje. De brandweer 
was er zeer snel en kon verder onheil voorkomen. 
Toch is de schade groot, in die mate zelfs dat de 
school enkele dagen gesloten bleef voor de leer-
lingen. Een lerarenkamer en een refter raakten 
compleet vernield. De gang waar deze twee loka-
len zich bevinden, is ook onbruikbaar omwille van 
de rookschade. De brand die onder de luifel tegen 
het gebouw werd aangestoken, deed ook heel wat 
speelgoed van de kleuters in rook opgaan. 
De dagen na de brand werd duidelĳ k dat hĳ  is 
aangestoken. Intussen zĳ n er twee verdachten op-
gepakt, een meerderjarige en een minderjarige. 
Het onbegrip is groot. Wie steekt nu een plek waar 
kinderen veilig naar school moeten kunnen gaan 
in brand? Het is de eerste keer dat er in Brasschaat 
brand is gesticht in een school. Vandalisme hebben 
we natuurlĳ k al meer meegemaakt, denk maar aan 
het Mariadomein in dezelfde wĳ k. Maar dit is toch 
alweer een triestige mĳ lpaal die ook het nationale 
nieuws haalde.
Hartverwarmend was dan weer de golf van solidari-
teit die ontstond. De school begon een scenario uit 
te werken om de kinderen zo vlug mogelĳ k op een 
of andere manier te kunnen ontvangen. Maar dat 
kon niet voor alle kinderen op de school zelf. An-
dere scholen, ook van andere netten, boden hulp 
aan. Zo kunnen de oudsten van Gilo Kaart tĳ delĳ k 
elders terecht. De keuters kunnen terecht bĳ  De 
Vlinder, gelegen op dezelfde site. Dit is één vorm 
van solidariteit, maar het gaat verder. Het personeel 
van de school deed een oproep naar al wie mate-
riaal te geef heeft. En op die oproep werd massaal 
gereageerd. Ouders, buren, sympathisanten, ieder-
een kwam materiaal brengen. Het toont nog maar 
eens dat er onder de mensen een grote vorm van 
solidariteit leeft, zeker als het om kinderen gaat die 
in de problemen zĳ n gekomen.

Te huur: gr. mod. gemeub. 
studio a. palfijnz. Merk-
sem €675. 0495/214 041

Ik zoek werk: poetsen, 
strijken, koken. Julietta 
Eng. & Sp. 0494/898 976

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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De koude winterdagen zĳ n in 
aantocht. Dat betekent dat 
Brasschaat zich klaar maakt voor 
gezellige eindejaarsshopping in 
een sfeervol kader. 

Vanaf 7 december gaat de kerstverlichting 
opnieuw aan tot en met 11 januari 2023. 
De overspanningen met kerststerren en herten 
branden in de verschillende wijken van 
Brasschaat. Veel bomen langsheen de Bre-
dabaan zijn verlicht maar ook de kerk in het 
centrum en het gemeentehuis lichten mee op. 

Ondanks de energiecrisis kiest het gemeente-
bestuur ervoor de feestverlichting regelmatig 
te laten branden. Het is LED-verlichting en dus 
duurzaam in verbruik. 

Kerstshoppen 
Geniet tijdens het kerstshoppen van sfeervolle 
muziek en leuke kerstanimatie. 

zaterdag 10 en zondag 11 december
Van 13 tot 17 uur straatanimatie en 
smoutebollen in winkelzone Centrum. 

zaterdag 17 december 
Bezoek van de Kerstman in winkelzone Patio 
Donk, Mariaburg, Maria-ter-Heide en Kaart.
Van 13 tot 17 uur straatanimatie en 
smoutebollen in winkelzone Centrum. 

zondag 18 december 
Tussen 13 en 17 uur bezoek van de Kerstman, 
straatanimatie en smoutebollen in winkelzone 
Centrum.

inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

FAMILIEFILM - MIJN LEVEN IN VERSAILLES
Een 8-jarige weesmeisje gaat bij haar oom 
wonen, die het onderhoud doet van het 
beroemde paleis van Versailles. 
Theater Hemelhoeve
11 december, 15:00

WINTERDROOM
Opvolger van BrasSCHAATST winterdorp. 
Zelfde sfeer, nieuwe rolschaatspiste.
Park van Brasschaat
2 december - 8 januari

CONCERT NR. 5
Barnyard Bigband en Bloezette brengen 
swingende avond vol heerlijke klassiekers.
Zaal De Polygoon
10 december, 20:00

PATATJE & CHARLIE’S COMEDY CIRCUS
Acrobatie, trapeze en jongleren met humor 
als leidraad door het hele programma..
Hemelweide (Gemeentepark)
voorstellingen tss 3 december en 8 januari 

Premie stookolie-propaan 

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft  de regering een 
reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te 
ondersteunen. De regering besliste onder meer op 18 juni 2022 
om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk 
onder bepaalde voorwaarden een eenmalige forfaitaire premie 
van 225 euro toe te kennen.

De toelage vraag je voor 10 januari 2023 via papier/brief of 
digitaal aan. Heb je moeilijkheden met een digitale aanvraag? 
Maak dan een afspraak via de gemeente bij ‘Iedereen Digitaal’ 
om het proces samen te doorlopen en zo sneller je toelage te 
bekomen. Of bel voor een afspraak naar 03 650 29 30.

KERSTMARKT
Ons Middelheem
11 december, 12:00 - 18:00

Meer weten?  stookoliecheque.economie.fgov.be

Sfeervolle Kerst met 
shoppingevents 

Tijdens het openbaar onderzoek 
kan iedereen het ontwerp 
Beleidsplan Ruimte en het 
ontwerpplan MER inkijken en 
erop reageren.

Openbaar onderzoek. Hoe gaan 
we samenwonen, werken en 
leven op een beperkte ruimte? 

Naast grondstoff en en energie wordt ruimte 
een schaars goed. De provincie Antwerpen 
wil het ruimtegebruik op haar grondgebied 
herbekijken. Het maakt daarom het Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ont-
werpversie is klaar, net zoals het ontwerpplan 
MER (MilieuEff ectenRapport) dat de mogelijke 
milieueff ecten ervan onderzocht. 

Tijdens het openbaar onderzoek van 16 decem-
ber tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het 
ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-
plan MER inkijken en erop reageren. 
Het is de laatste kans om je mening te geven 
vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provin-
cie Antwerpen van 2001 wordt vervangen. 

Op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte
vind je alle informatie. Tijdens het openbare 
onderzoek kan je daar ook het ontwerp 
Beleidsplan Ruimte en het ontwerpplan MER 
inkijken. Je kan de plannen ook inkijken op het 
provinciehuis en alle gemeentehuizen in de 
provincie Antwerpen.

Provinciaal beleidsplan 
Ruimte AntwerpenBrasschaat behaalt 

certifi caat baanbre-
kende werkgever 

Het lokaal bestuur Brasschaat mag zich 
sinds kort baanbrekende werkgever* 2023 
noemen. En daar zijn wij bijzonder fi er op. 
Het afgelopen jaar legden we een succesvol 
traject af waarmee we op basis van enkele 
criteria zoals hybride werken en duurzame 
mobiliteit voor onze medewerkers het 
certifi caat behaalden. 

Nieuwsgierig geworden? Lees er alles over op 
baanbrekendewerkgever.be. Of wil je komen 
werken voor een baanbrekende werkgever als 
Brasschaat? Vind onze vacatures op
brasschaat.be/vacatures. 

* een initiatief van De Lijn, Jobat en 
   Antwerp Management School

Iedereen verdient 
vakantie!

Ondersteun De Warmste Kempen: iedereen 
verdient vakantie en schenk zo een 
deugddoende vakantie aan een kansarm 
gezin. Is deze actie nodig? Absoluut! 
Ongeveer 20% van de Vlamingen kan zich 
geen jaarlijkse week vakantie veroorloven. 

Doelgroepenorganisaties verdelen de 
vakantie-items onder kansarme personen 
en gezinnen. Toerisme Provincie Antwerpen 
verdubbelt het totale ingezamelde bedrag en 
schenkt het aan het DWW-fonds. 

Doe mee, surf naar 
kempen.be/dewarmstekempen.

ESMÉ BOS & BART VOET - ELLA
Liedprogramma met Ella Fitzgerald als 
inspiratie.
Theater Hemelhoeve
10 december, 20:00

BOEKSTARTDAG
Ga samen met je kind op ontdekkingstocht 
door de vele boekjes in de bib.
Hoofdbibliotheek
10 december, 10:00 - 17:00

ONDER DE MARETAK
Begeleide rondleiding.
Dolomietpaadje thv Valeriaan 33
11 december, 10:00 - 12:00

parkbodeactueel
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TE KOOP:

INSTAPKLAAR EN PROPER
APPARTEMENT

OP PERFECTE LOCATIE
Het appartement is gelegen op een centrale ligging in regio 
Kaart, Hoogboomsteenweg 24, op de 2de verdieping in een klein 
appartementsgebouw. Je komt het appartement binnen in de rui-
me inkomhal en aan de voorzijde bevinden zich de woonkamer 
met aansluitend de keuken. De grote ramen zorgen ervoor dat je 
veel lichtinval hebt en het aangenaam vertoeven is. Aan de ach-
terzijde van het appartement zijn de badkamer, apart toilet en 2 
RUIME slaapkamers, alsook een berging. Via de grote slaapka-
mer heb je toegang tot een gezellig terrasje aan de achterzijde. 
Deze heeft zicht op de gemeenschappelijke tuin. Bovendien is er 
een garagebox achteraan die bij dit appartement hoort. De lage 
gemeenschappelijke kosten (€ 55)  zijn een pluspunt.

Prijs: € 229.000 + € 20.000 voor de garagebox

Tel. 03 633 12 29

Functie omschrĳving

Jouw Profiel

Ons aanbod

HUUR EEN STUUR
Personenvervoer op maat sinds 1991

Huur een Stuur is op zoek naar VIP CHAUFFEURS

Hoe solliciteren?
Contactpersoon: Patrick Maresceau - E-mail: patrick@huureenstuur.be
Ik lees graag in jouw motivatiebrief waarom jĳ de perfecte match 
bent voor ons bedrĳf.

Alexia van Bladel - Op het eerste gezicht
Het is zomervakantie in het dorpje Kerkingen. Lotte brengt 
de hele maand juli door als monitor van de speelpleinwer-
king, die gevestigd is op een voormalig kasteeldomein. 
Tĳdens de voorbereiding van een bosspel vindt ze een 
medaillon met een raadselachtige inscriptie. Haar nieuws-
gierigheid wordt geprikkeld en algauw neemt de zoektocht 
naar de herkomst van het sieraad haar helemaal in beslag. 
Een zoektocht die haar naar het verleden leidt en naar de 
vroegere bewoners van het kasteeltje. Lotte heeft echter 
ook in het heden de nodige katjes te geselen, als ze op de 
valreep een nieuwe, onervaren en onwillige medemonitor 
krĳgt. Eentje die er bovendien zĳn eigen geheimen op na 
blĳkt te houden.
Over de auteur
Alexia van Bladel (1983) studeerde Wĳsbegeerte aan de 
Universiteit Antwerpen en woont in Kapellen. Een levenslan-
ge affiniteit met boeken en taal leidde als vanzelf naar het 
schrĳverschap. “Op het eerste gezicht” is haar debuutroman 

en is verkrĳgbaar bĳ Standaard 
Boekhandel Brasschaat.

Looking for job, 

Te koop: 

Te huur: 

Te koop gevraagd: 
schilderĳen, strips, LP’s, 

Bĳles wiskunde,
Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis,

Gezocht! 
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www.advox.be
Bredabaan 652, 2930 Brasschaat, 03 633.30.77

Wĳ  breiden uit en zĳ n op zoek naar versterking! Zou jĳ  graag 
deel uitmaken van ons team? Ben je klantgericht en proactief, 
werk je gestructureerd en effi ciënt en maak je graag deel uit van 
een vlot en enthousiast team, .. dan is de kans groot dat je bĳ  ons 
goed zit.
Wie zĳ n wĳ :
Advox Advocaten bestaat uit een team van gedreven advocaten 
en paralegals, ondersteund door een enthousiast secretariaat. 
Het kantoor beoogt een snelle, effi ciënte en klantgerichte aan-
pak en hecht veel belang aan een goede werksfeer.
Wat mag je van ons verwachten: 
- een stimulerende en boeiende werkomgeving met een toffe 
 werksfeer en met aandacht voor een goede work life balance 
- mogelĳ kheid op thuiswerk 
- een marktconforme vergoeding met tal van extra 
 legale voordelen

Wĳ  zĳ n op zoek naar :

EEN SCHADEBEHEERDER 
Wat vinden wĳ  belangrĳ k:
- bĳ  voorkeur een bachelordiploma rechtspraktĳ k of 
 verzekeringen en fi nanciën (of aanverwant) of je 
 hebt een gelĳ kaardige ervaring 
- je kan zelfstandig werken, maar bent tegelĳ kertĳ d 
 ook een teamplayer 
- je bent analytisch sterk en werkt klantgericht
Wat houdt de job juist in:
Je beheert op een actieve en dynamische manier schadedossiers.
Je begeleidt de klant en bent hun aanspreekpunt. 
Je informeert en adviseert de klant en volgt hun dossier 
nauwgezet op. 
Je analyseert het schadedossier in functie van aansprakelĳ kheid 
en mogelĳ ke recuperatie van schadevergoeding. 
Een correcte en klantgerichte schaderegeling waarbĳ  tevreden-
heid van de klant centraal staat vormt het uitgangspunt.

EEN FINANCIEEL 
ADMINISTRATIEVE BEDIENDE 

Wat vinden wĳ  belangrĳ k: 
- je bent administratief en fi nancieel sterk 
- ervaring in een fi nancieel administratieve functie 
 in een advocatenkantoor is een pluspunt 
- je bent uiterst discreet en loyaal 
- je kan zelfstandig werken 
- je werkt nauwkeurig en gestructureerd
Wat houdt de job juist in:
Je bent het fi nanciële aanspreekpunt van het kantoor. Je stelt 
facturen op en zorgt voor de opvolging ervan. Je staat in voor de 
opvolging van de sociale, fi scale en overige wettelĳ ke verplichtingen.
Voor beide vacatures:
Plaats van tewerkstelling : Bredabaan 652, 2930 Brasschaat 
met gedeeltelĳ k thuiswerk
Interesse? Mail dan snel naar ine.talpe@advox.be 
met in de hoofding ‘VACATURE 2022’

Kerst in ‘t 
Klokkenhof

Sprankelende Ontvangst & Kerst Amuses
 

Kreeftkroketten
Citroen | Peterselie | Cocktailsaus

Of
Crème Brulée van Foie Gras

Koudgerookte Eendenborst | Rood Fruit
 

Bisque van Grĳ ze Garnaaltjes
Kruidenroom | Rivierkreeft
Grĳ ze Garnaaltjes | Cognac

Of
Wild Consommée

Knolselder | Wortel | Houtduif
 

Kabeljauw Filet
Grĳ ze Garnaaltjes | Spinazie | Wortel

Citroen Mousseline | Citrus Parels
Of

Herten Filet
Kastanje | Structuren van Butternut

Hert Bitterbal | Cantharellen | Gevuld Appeltje
 

Kaasbordje van Kaasmeester Lourdon
Of

Kerstdessert

All-in  €119, inclusief glas Cava, Huiswĳ nen, 
Waters en koffi e/thee

Bob €109, inclusief glas Cava, Frisdranken, 
Waters en koffi e/thee

24/12 Diner, 25/12 Lunch & Diner, 
26/12 Lunch & Diner
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Werk mee aan de prima dienstverlening
van onze dynamische gemeente

Je bent administratief sterk en kan 
naast de digitale en geschreven com-
municatie van sportactiviteiten ook 
meewerken aan een marketing-
strategie.
Je hebt een bachelor diploma en in 
het bezit van rĳbewĳs B. 
Ervaring met digitale en geschreven 
communicatie, projectwerking, 
management- en organisatie-
technieken is een pluspunt.
 
 
Solliciteer nu! 
 
Ontdek alle profielvereisten
en loonsvoorwaarden op
brasschaat.be/vacatures. Schrĳf je 
er uiterlĳk op 15 december 2022 in 
en upload de vereiste documenten: 
motivatiebrief, cv, kopie van diploma, 
kopie van je rĳbewĳs en een uittreksel 
uit het strafregister.

Functie 
 
Als deskundige sport sta je in voor de 
reservatie en facturatie van de sport-
infrastructuur van Brasschaat.
Je bent verantwoordelĳk voor de 
organisatie van sportkampen tĳdens 
de schoolvakanties en het creëren en 
coördineren van een aanbod sport 
overdag voor volwassen. Door het op 
punt stellen van de website en via 
sociale media zorg je ervoor dat het 
volledige aanbod van de sportdienst 
aan het grote publiek kenbaar wordt 
gemaakt.
 
 
Profiel
 
Je fungeert als aanspreekpunt rond 
sportpromotie voor de bevolking. Je 
straalt dynamiek en enthousiasme uit 
naar het doelpubliek. Je motiveert en 
stuurt lesgevers aan. 

Sportdienst
deeltĳds 90%

Deskundige sport B1-B3

Wĳ werven aan met selectieprocedure en
aanleg van werfreserve van twee jaar:

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

De kaaslounge

Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be

Nieuw: online webshop
U kan vanaf nu online bestellen via onze 
webshop. Daar staan diverse kazen
op maar ook al onze schotels 
en aangepaste wijnen.

Dekaaslounge.be

Opgelet: bestellingen voor kerst of nieuwjaar worden 
niet via de webshop aanvaard, deze worden enkel in 
de winkel genoteerd. Voor kerstmis ten laatste op zon-
dag 18/12 Voor nieuwjaar ten laatste op woensdag 
28/12 Telefoon: 0475 809 206

Kaasmeester

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wĳ deren coniferen en lau-
rierhagen, uitfr. stronken. 
0498/714 812

Inkoop oud goud 
en juwelen: 
Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Sinterklaas met 2 pieten 
bĳ  u aan huis of kinder-
feestje, bel de hoofdpiet 
gerust even op voor alle 
info of afspraak. 
0491 758 399

Te koop: Instapklaar ge-
lijkvloers appartement 
met zuidtuin nabij cen-
trum Brasschaat, Donkse-
steenweg 48, 2 slaapka-
mers, 2 badkamers, 167 
m² bewoonbare ruimte, 
695.000 EUR. Meer info: 
Immoweb of 
philip.peeters@soslaw.be

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

GRATIS OPRUIMEN van 
inboedels garage kelder 
enz. Bel vrĳ blĳ vend 0488 
335 873
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Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www. notaris-liessens.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

ASBEST
AT T E S T
Verplicht bij verkoop van je huis

vanaf 23/11/2022

Contacteer ons:

0493 483 291

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

Appartementen
Woningen
Gronden

Opbrengsteigendommen

DISCRETE EN SNELLE  AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Welkom in ons nieuwe kantoor!
Bredabaan 294

Tel. 03/283 44 00
www.wollaertvastgoed.be

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel- en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken, e.a. Tel. 
0494/160 412

Huwelijksjubilarissen gevierd
Salons De Groene Jager was het decor voor de jaarlĳkse 
vieringen van de Brasschaatse huwelĳksjubilarissen. De 
koppels die hun 50ste huwelĳksverjaardag vierden kregen 
van het gemeentebestuur een receptie aangeboden. De 
echtparen die hun 60e, 65e of 70e huwelĳksverjaardag 
vierden, kregen een diner aangeboden.
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Sooi Simons, 92 jaar, weduwnaar van Vica Simons, Brasschaat

BURGERLIJKE 

STAND

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

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.wachtdienst-dierenartsen.be

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

OPHALING HUISVUIL DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER
DINSDAG 6 DECEMBER
WOENSDAG 7 DECEMBER
DONDERDAG 8 DECEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 28 NOVEMBER
DINSDAG 29 NOVEMBER
WOENSDAG 30 NOVEMBER
DONDERDAG 1 DECEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis offer-
te. Klus&Zo 0499/103 000

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. 0496/084 
168 - 0496/637 978

Gespecialiseerde voet-
verz. komt a. huis. 
Agniezka 0484/949 951

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

Ik zoek werk cleaning, 
ironing, restaurant, dishes. 
0465/756 911

Te koop: 3 delige kerst-
boom op 2m hoog-
te.€ 150 (nieuw € 400) 
0485/443 179

Gezocht: oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat kĳ k eens op zol-
der, tuin of kippenhok. Ook 
interesse in oude reclame-
voorwerpen uit voormalige 
Kruidenierswinkels, Brou-
werijen of Autogarages. 
0479/709 158
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

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

Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

verlindendak@gmail.com

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

Zie onze beschikbare woningen op: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM:

TE HUUR:

SCHOTEN:

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

onderhoud en 
renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

op dvd/pc/usb
Omnivid videoproducties

zĳn. 0499/103 000

-
-

-
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FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigo-techniek.be

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.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

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383


