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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.

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

Geef jezelf
voor Kerst een mooie bril cadeau!

Tel. 03 633 09 88

Celebrating
30 years

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

Meer helderheid,
meer kleur

WELKOM om deze 
exclusieve diamantjuwelen 

met hun Victoriaanse 
rozenknop slijpvorm 

te ontdekken

18
35

A rosecut diamond collection

OPEN OP ZONDAG 18 DECEMBER VAN 10 TOT 17 UUR

GESCHENKIDEËEN VOOR HEM
ONTDEK ZE OP ONZE WEBSITE

FIJNE FEESTDAGEN

@KLEDINGWILAN.BE

(rechtover de Post)

P. Van der Auwera

Extra receptie
met nieuwe
kunstenaar

zat. 10 en 17 dec. van 11 tot 17u.

03 633 12 34

interieurcreaties door GERT CASSIMON
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HUIS LIPPENS

STOCKVERKOOP

Tot einde voorraad

Fietsen 
Schoeisel
Scooter- en 
motohelmenmodellen 2021 en 2022

Gebit
gebroken?

Met garantie

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk

ZONDAG 18/12/2022

Kerstmarkt
In Polygon

van 13u tot 18u op het zegeplein

ook verschillende handelaars zijn 
gewoon open die zondag

kom gezellig kerstshoppen en 
op de foto met de kerstman

kortom een gezellige sfeer 
om te ontdekken

De orde van de tempeliers met plicht
dankt de brasschatenaren

We hebben met de ophaling een 400 kinderen Sinterklaas-
snoepgoed kunnen bezorgen via onze netwerken. Wĳ  
danken vanuit ons hart de deelnemende bakkers van Bras-
schaat: Bakkerĳ  Manus, Bakkerĳ  Vossen, Bakkerĳ  Co-Pains 
en Bakkerĳ  Smout. Ondertussen vormen we een team om 
zoveel mogelĳ k kinderen te helpen.

TUINENKRISHERREMANS.be

Alle tuinwerken 
van A tot Z: 

aanleg, onderhoud, 
verzorging en 

vellen van bomen, 
gazon, kunstgras, 
stronken frezen,...

0477 261 353

Gezocht: enthousiaste, 
lieve, betrouwbare ge-
zinshulp/nanny om op 
onze dochter van bĳ na 1 
jaar oud 3 namiddagen 
(di,do,vr: +/- 16u-19u) 
per week op te vangen bĳ  
ons thuis te Brasschaat. 
Zeer goede verloning. In-
gang 3/23. 0496 355 879

Te huur: garagebox 16m² 
Bredabaan 965 MtH €100 
per maand. 
T. 0475/381 970

Hulp nodig! apparte-
menten. Ik ben op zoek 
naar een appartement 
voor mezelf en mijn 13 
jarige dochter. Ik geloof 
dat de wereld niet zon-
der goede mensen is. 
0467/845 922 Tamara

Ik zoek werk, poetsen 
en strĳ ken. 0465/124 781

Gezocht leerkracht wis-
kunde voor bĳ les 2e mid-
delb. 0474/562 826

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

fi jne
feestdagen
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In Brasschaat leven helaas nog veel mensen die de eindjes 
niet aan elkaar kunnen knopen. Met de actie “Minder kan-
sen, maar niet minder Kerst! 2022”, willen we mensen in 
Brasschaat, evenals de wĳ k Kaart, bereiken. Na de pande-
mie, zorgt de energiecrisis verder voor het stĳ gen van de 
kansarmoedecĳ fers. Reeds 24 jaar slaat de Hoge Akkers-
bloei vzw (wĳ kvereniging Kaart) de handen in elkaar met 
Kabas vzw (Netwerk Kansarmoede Brasschaat), de sociale 
kruidenier en enkele middenstanders. Jaarlĳ ks steunen zĳ  
meer dan 120 gezinnen met kerstpakketten vol etenswa-
ren. Met jouw steun kunnen we meer bereiken!
Elke schenking telt, hoe klein ook!
 Stort jouw gift: H.A.B. vzw Brasschaat, BIC CODE: KREDBEBB
IBAN : BE90 7430 4301 1632, Vermelding “ Kerst voor 
kansarmen 2022”
(het verzamelde bedrag wordt doorgestort aan de sociale 
kruidenier, die deze kerstpakketten samenstelt)
Erg bedankt voor jouw bĳ drage!
Meer info: HAB vzw | Jelle Dehertogh |  0498 74 31 01 | jel-
ledehertogh@hotmail.com

MINDER KANSEN, MAAR NIET MINDER KERST!

Walda Pairon
STOCKVERKOOP
Vrĳ dag 16, zaterdag  17, zondag 18

en vrĳ dag 23 december.
Telkens van 11.30u tot 17u.

Kapellensteenweg 544 - Kalmthout - 0475 268 986

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

WARME WENSENbeste 

8kg

1400 tr/min

ADVIESPRIJS
789

Nu aan:

749

A
T
GA

Wasmachine LR73R842

NIEUW

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.

Te huur gemeub. app. + 
studio a. Palfijnz. €675. 
0495/214 041

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

Kindvriendelĳ ke dame 
zoekt nasch kind opv 3 d 
ma -di-woe - 0468 106 659

GEZOCHT: Logeeradres 
voor ons lief labrador 
teefje van 1,5 jaar jong. 
Dit voor 8 dagen in ja-
nuari of februari. Exacte 
periode en vergoeding 
overeen te komen. Uiter-
aard met proefdag. Meer 
info: 03 664 86 32

O p v a n g  n o d i g  t i j -
dens schoolvakanties? 
0474/562 826

Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳ n. Geen geremde. 
0492/263 118

Tel. 03/283 44 00
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PHF onderscheiding
voor Professor Marc van Ranst

Rotary Antwerpen Noord is een serviceclub met een warm 
hart voor het goede doel. Rotaryclubs wereldwĳd organise-
ren regelmatig acties om mensen in nood te helpen. Onze 
leden stellen op volstrekt vrĳwillige basis hun hart, huis, por-
temonnee en netwerken open om samen straffe charity pro-
jecten met impact te realiseren. 
Wĳ vonden onze doelen gelĳkstemmend met die van Pro-
fessor Marc van Ranst die afgelopen week onze club kwam 
toespreken. Zĳn titel was ‘wat zien we in de kristallen bol 
over de volgende pandemie?’
Na afloop van zĳn lezing ontving hĳ de Paul Harris Fellow 
prĳs. Paul Harris was de stichter van Rotary in 1905. 
Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan de persoon die 
heeft bĳgedragen tot het verbeteren van een levensomstan-
digheid, in dit geval de Covid-19 pandemie bespreekbaar 
te maken en het aanwenden van diverse middelen in het be-
perken van het virus en het verspreiden van de boodschap.
Sinds 1 oktober 1999 is Marc Van Ranst hoogleraar aan de 
Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leu-
ven, waar hĳ virologie, 
epidemiologie en bio-in-
formatica doceert. Hĳ is er 
ook lid van het Laboratori-
um Klinische en Epidemio-
logische Virologie (Rega 
Instituut), waarvan hĳ op 1 
oktober 2018 diensthoofd 
werd. Professor Van Ranst 
werd in 2014 diensthoofd 
laboratoriumgeneeskunde 
van het UZ Leuven. Sinds 
1995 is hĳ ook academisch 
verbonden aan de Faculty 
of Natural Sciences van de 
Karelsuniversiteit in Praag, 
waar hĳ bio-informatica 
doceert. 
Buiten de al talrĳke onder-
scheidingen werd hĳ af-
gelopen maand Eredoctor 
van de Vrĳe Universiteit 
van Amsterdam.

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

We zoeken een lieve 
betrouwbare persoon 
die op ma en do vanaf 
15u25 tem ± 19u onze 2 
kinderen (‘20 & ‘22) van 
school/creche kan halen 
en nadien bij ons thuis 
opvangt. Eigen vervoer 
gewenst. Interesse? Bel 
0476 636 737

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

Westernzadels nieuw & 
2de hands met passer-
vice. 0495/861 530

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst te 
verkopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring. Contante beta-
ling. Steeds bereikbaar 
(7d7 en 24h24h). Tel. 
0476 345 800
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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
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

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

Winter op Wielen in kerstsfeer!
Kerstmutsen, slingers, kerstballen, noem het maar op, het 
zĳ n weer de meest sfeervolle dagen van het jaar. En zo ook 
op zondag 18 december bĳ  de decembereditie van Winter 
op Wielen. Haal de versiering maar al boven en pimp jullie 
oldtimer en/of jullie zelf in kerstmodus. Voor de 1e 300 old-
timers die binnenrĳ den wacht er een zoete attentie.
Belangrĳ k weetje: de gekende buitenbar van Perron Noord 
zal de komende edities van het WoW- seizoen niet open 
zĳ n. Maar er wordt een grote verwarmde winterbar voorzien 
“Bar Perron”, een sfeervol decor waar winterse hapjes en 
drankjes te verkrĳ gen zĳ n. Iedereen welkom 18 december 
en samen met jullie gaan we er hopelĳ k weer een sfeervolle 
editie van maken. Voor meer informatie kunnen jullie steeds 
de website en/of Facebookpagina raadplegen:
https://www.facebook.com/WoWBrasschaat   
https://winteropwielen.wixsite.com/winteropwielen

H A I R S T Y L E  V A N  K O E T S E M

VAN KOETSEM

 

BREDABAAN 172-174   

2930 BRASSCHAAT

TEL 03 653 03 09

Gayané, Lindsay, Suzanna, Tanja en Eric
wensen u Prettige Feestdagen!

Wij verwennen u met een glaasje champagne

vanaf dinsdag 13/12 tot en met zaterdag 31/12

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

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familiefi lms, dia’s, 
oude fi lms (VHS, Hi8, 

super8, DV) 
op dvd/pc/usb

Omnivid videoproducties
0497 489 457

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

Te huur: voor ons luxe 
app. Molenweg 11, Mari-
aburg zoeken we rustige 
huurder(s) 1eV met lift, 
woonk. + ing. open kkn, 
badk., 2 slpk, terr. keld., 
gar. Prĳ s €870 + € 30. Tel. 
0474/474 641

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

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

Bĳ les wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., ja-
ren erv., @huis.  van 
kerst to jan. -30% voor 
midd.0474/976 466
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Inzamelactie na diefstal
voor Lichtstoet Wuustwezel!

 
In Wuustwezel is de Lichtstoet een waardevolle en warme 
traditie die al jaren de aankomst van Sinterklaas aankon-
digt. Na een succesvolle editie op 12 november, werd het 
bestuur van de Lichtstoet dit jaar wakker in een nachtmer-
rie… De kluis, inclusief volledige inkomsten, werd gestolen 
uit feestzaal De Ark. De organisatie was geschokt! Al laat het 
bestuur het hoofd niet hangen. Intussen is er een crowdfun-
ding live gegaan om deze warmtevolle traditie ook in 2023 
te kunnen voortzetten.
De organisatoren van Lichtstoet Wuustwezel hopen te kun-
nen rekenen op de solidariteit van alle mensen die de Licht-
stoet een warm hart toedragen. Wie de organisatie volgt 
op sociale media weet intussen dat er zopas een crowd-
funding is gestart via de volgende website: https://gofund.
me/c83be2fc (LET OP: stortingen enkel mogelĳ k via krediet-
kaart), maar uiteraard zĳ n ook stortingen via overschrĳ ving 
op het nieuwe rekeningnummer BE76 1030 8229 7595 van 
harte welkom. 
Iedere bĳ drage groot én klein kan hen helpen om het ul-
tieme doel te verwezenlĳ ken. Namelĳ k zoveel mogelĳ k geld 
inzamelen om een jarenlange traditie voort te zetten. Help 
jĳ  ook een handje mee? Met z’n allen kunnen we deze strĳ d 
aan! Vele warme groeten en alvast veel dank namens orga-
nisatie en wagenbouwers Lichtstoet Wuustwezel.

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Voor onze grappige 
zoon van 7j zoeken we 
een toffe naschoolse 
opvang.  Iemand die 
hem kan ophalen aan de 
Openluchtschool, die wil 
helpen met zĳ n huiswerk 
en lekker kan koken. Inte-
resse? 0472 900 110

Te huur: app. 1e verd. 2 
slpks, bdkr, living en zon-
nig terras, gar. Magdale-
nalei Brass. vrĳ  1 jan. €850/
mnd Tel. 0479/427 946

Te koop AUDI A3, 5 deu-
ren, zwarte kleur, hand-
geschakeld, bovendien 
inbegrepen 4 velgen met 
winterbanden erop. prĳ s 
op afspraak. 
tel nr 0493 382 520

- Algemene voetbehandelingen
- Biomechanisch onderzoek

- Podologische zolen
- Vervaardigen van nagelbeugels/ortheses

www.podologievansinay.be

Heeft u klachten aan voet, enkel, knie, heup of lage rug?

Alle terrasreparaties: 
Uitslijpen slechte voe-
gen van terrassen en 
heropvoegen, vervan-
gen van kapotte tegels, 
plaatsen boordstenen, 
vervangen putdeksels, 
enz. 0491/883 597

Asbest verwijderen & 
dakrenovatie btw aane-
zig. 0465/993 577



Expert schatting oude juwelen zal aanwezig zijn in onze zaak.

Wil jij deze verkopen, dan geven wij jou een extra percentage bovenop

de schatting bij aankoop van een nieuw juweel of horloge.

Zondag 18 december 2022, 13:00 tot 18:00 uur

Bredabaan 307, 2930 Brasschaat

VAN

ONSCHATBARE 

WAARDE

 7
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Iedereen bij ons zorgt ervoor dat  
onze senioren het goed hebben.
Wil jij aan de slag als kinesist, ergotherapeut,  
verpleegkundige, zorgkundige of medewerker reactivering?

Woonzorgcentrum Vesalius  
zoekt collega’s met oog  
voor de job én de mensen.

Een vraag? 
Bel 03 650 25 87

zorgbedrijf.be/vacatures
Kijk op

Word jij onze  
nieuwe collega?

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

Move Together Into The Future
BeweegCoach heeft een uniek 12 weken traject opgestart in samen-
weking met Casa Callenta en de Stichting tegen kanker, genaamd: 
‘Move Together Into The Future’. Hierin begeleiden we 10 lotgenoten 
om na hun kankerrevalidatie weer de eerste stappen te zetten naar 
meer beweging en dit om een gecontroleerde manier, rekening hou-
dend met de achtergrond van de deelnemers.

Er worden 3 sessies/week georganiseerd waarbĳ we 2x een wan-
deling organiseren en 1x/week een circuittraining in onze studio; 
deze wetenschappelĳk onderbouwd is en opgesteld door een 
team van kinesisten en SportMed. Er komt elke weer een speci-
fiek onderwerp aanbod waar uit onderzoek gebleken mensen na 
hun kankerbehandeling mee te maken krĳgen, we willen dit ook 
bespreekbaar maken. Dit individueel met de BeweegCoach of 
in de kleine en vertrouwde groep met lotgenoten. Samen stel-
len we een individueel doel op dat we willen behalen binnen 
de 12 weken, dit traject is de eerste stap naar een vitaler leven.
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Herfst en winter zĳ n mooie 
periodes met prachtige kleuren 
en sneeuwwitte tapĳ ten. Terwĳ l 
we genieten, moeten we er wel 
samen voor zorgen dat voet- en 
fi etspaden voor iedereen veilig 
blĳ ven.    

Hou je straat met vereende krachten veilig en 
proper door voet- en fi etspad voor je deur 
blad-, sneeuw- en ijzelvrij te houden. Help 
elkaar met rijven en sneeuw ruimen.

Help elkaar een handje   

Is je minder mobiele buurman of de oude dame 
aan de overkant van de straat niet meer in staat 
om zelf bladeren te rijven of sneeuw te schep-
pen? Steek een handje toe. In de eindejaarspe-
riode is zo’n gebaar van onschatbare waarde. 
De gemeente helpt je door een sneeuwschop 
en strooizout ter beschikking te stellen.  

Registreer je als vrijwilliger   

Surf naar brasschaat.be/sneeuwtelefoon en 
registreer je. Wij brengen je in contact met een 
hulpbehoevende in jouw buurt.   
Via diezelfde webpagina kan je je ook aanmel-
den als je hulp wenst bij het vrijmaken van je 
voetpad.

inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

KLEUTER- EN KINDERKAMPEN
Kampen voor kinderen van 3 tot 10 jaar. 
Meer info op freetime.be
Toverbos Brasschaat
26-30 december, 15:00

WINTERDROOM
Opvolger van BrasSCHAATST winterdorp. 
Zelfde sfeer, nieuwe rolschaatspiste.
Park van Brasschaat
tot 8 januari

VOLWASSENENCONCERT
Volwassen leerlingen geven het beste van 
zichzelf. Iedereen welkom! Gratis toegang.
Academie voor Muziek en Woord
19 december, 19:30

HET MAGISCHE KERSTCIRCUS
Circalissa brengt een show met poëzie, 
magie, illusie en komedie.
Kinderboerderij Mikerf
24 december - 8 ja nuari

Infopunt toerisme
levert aan huis 

Vanaf nu kan je als Brasschatenaar fi ets-en wandelkaarten, 
streekbieren, Brasschaatse honing, boeken over Brasschaat, de 
Brasschaatste Kadobon … online bestellen en laten leveren bij je 
thuis.
Ook Brasschaatse bedrijven kunnen bij het infopunt terecht voor 
relatiegeschenken of manden met streekproducten.

De vrijwilligers van het infopunt leveren uitsluitend op 
woensdagen.

Ontdek de webshop!  brasschaat.be/webshop-toerisme

Registreer je bĳ  de 
sneeuwtelefoon 

Opgelet: 
phishingmails! 

Heb jij een e-mail ontvangen over de 
achterstand voor een afvalstoff enheffi  ng en 
rioolbelasting? Ga er niet op in!
Wij ontvingen meerdere meldingen van valse 
e-mails die verstuurd werden naar bedrijven. 
Daarin wordt gevraagd om een openstaand 
bedrag te betalen via overschrijving voor een 
afvalstoff enheffi  ng en rioolbelasting van de 
gemeente. Doe dat dus zeker niet, want het 
gaat over een poging tot phishing.
Heb jij zo’n phishing-bericht ontvangen? Geef 
het door via verdacht@safeonweb.be

Gratis feestbussen 
met oudjaar

Ook dit jaar kan je weer gratis gebruik maken 
van de feestbussen en -trams van De Lijn. 
Het gratis Oudejaarsnachtbiljet is alleen 
verkrijgbaar als sms-ticket. Vergeet het niet 
op voorhand online aan te vragen. Zoek op 
brasschaat.be/actueel/nieuws naar het 
artikel over de feestbussen en klik door naar 
de registratiepagina.

Het sms-ticket is geldig vanaf 18 uur op 
31 december tot 23.59 uur op 1 januari. 
Je kan het zowel op oudejaarsnacht als 
op nieuwjaarsdag gebruiken. Je doet 
binnen deze geldigheidsperiode zoveel 
verplaatsingen als je wil. Activeer je ticket 
door op Oudjaar (vanaf 18u) EVENT te sturen 
naar 4884 voor je op de bus of tram stapt. Per 
sms-ticket rekent je provider een kost aan van 
0,15 euro.
Wil je je niet registreren? Dan kan je nog 
steeds in De-Lijnwinkels of bij de chauff eur 
een Oudejaarsnachtbiljet kopen. Het biljet 
heeft  dezelfde geldigheid maar kost dan 
4 euro. Of je koopt een sms-oudejaarsticket 
door EVENT te sturen naar 4884, eveneens 
aan de prijs van 4 euro (+0,15 euro 
providerkost).

We wensen je alvast een bruisende 
feestnacht en een gelukkig 2023!

LITERAIRE AVOND - JOSEPH PEARCE
Joseph Pearce praat over ‘Tussen Oder en 
Zenne’ met historicus Bruno De Wever.

Theater Hemelhoeve
22 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 

Meer weten?  brasschaat.be/sneeuwtelefoon
T 03 650 29 30 

De koude winterdagen zĳ n in 
aantocht. Dat betekent dat 
Brasschaat zich klaar maakt voor 
gezellige eindejaarsshopping in 
een sfeervol kader. 

Je kan niet naast de sfeervolle kerstverlichting 
kijken. De overspanningen met kerststerren en 
herten branden in de verschillende wijken van 
Brasschaat. Ook heel wat bomen langsheen 
de Bredabaan, de kerk in het Centrum en het 
Gemeentehuis lichten mee op. 
Het is LED-verlichting en dus duurzaam in 
verbruik. Daarom kiest het gemeentebestuur 
ervoor - ondanks de energiecrisis - de feestver-
lichting regelmatig te laten branden. Het maakt 
onze gemeente zoveel gezelliger en dat tot en 
met 11 januari.

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.

Sfeervolle Kerst met 
shoppingevents 

parkbodeactueel
Brasschaatse Film,     Nr. 50,    14-12-2022  11
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Graag delen wij mee dat we met onze thuisverpleegdienst in de loop van de 
maand december 2022 zullen verhuizen naar de Kerkedreef 10 in Maria-Ter-Heide.
Waarschijnlijk hebt u in de lokale pers al kunnen vernemen dat op de site 
van het oude Sint-Jozef gebouw een nieuw project zal worden gerealiseerd. 
Hierdoor moesten wij op zoek gaan naar een andere locatie. 
Tot ons genoegen mogen wij onze intrek nemen in het paviljoen aan de Kerkedreef 10. 
Mooie lokalen, een groene omgeving en een goede bereikbaarheid deed ons snel 
ingaan op dit voorstel. Van hieruit zetten wij onze werking met dezelfde motivatie 
en elan verder zoals dit al zes decennia lang onze gewoonte is.

Voor meer informatie kan u terecht op onze website:
www.huizemaria.be  -  info@huizemaria.be  -  03/651.71.52.

HUIZE MARIA GAAT VERHUIZEN

CODA VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS IN
DE ROUWZORG!

Coda Rouwzorg biedt een uitgebreide waaier aan rouwzorginitiatieven aan voor 
nabestaanden. Via deze initiatieven willen we nabestaanden ondersteunen, er 
voor hen zijn en hen een houvast bieden tijdens deze woelige periode in hun 
leven.

Wij zoeken hiervoor gemotiveerde vrijwilligers die een deel van hun tijd willen 
besteden aan het ondersteunen en begeleiden van nabestaanden. Dit kan via 
individuele gesprekken, als begeleider van een vaste gespreksgroep, als bege-
leider van onze open lotgenoteninitiatieven of als buddy van een rouwende.

Wil je je op vrijwillige basis engageren om nabestaanden die een normaal 

Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen en kom naar onze infoavond op
12 januari 2023 om 19u30.

Schrijf je telefonisch in via 03 432 78 43
Of email je inschrijving naar rouwzorg@coda.care

Meer info over Coda vzw en Coda Rouwzorg kan je vinden op onze website. 
Neem gerust al een kijkje op www.coda.care om meer te weten te komen 
over onze werking.

 
 

De familie meldt u met droefheid het overlijden van 
 

 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid  
bij te wonen op   

in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen,  
Bredabaan 654 te Brasschaat.  

Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur. 
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats 

van Brasschaat Maria ter Heide aan de Durentijdlei. 

: Familie Lisa Nuyts 
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat  

 
demeyeruitvaart.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!

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

Opritten, terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gratis offerte
0493/651 522

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

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

Te koop: werktuigen en 
machines voor bouw, 
hout en metaalbewer-
king. Tel. 0486/503 194

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

Te koop gevraagd: 
schilderĳ en, strips, LP’s, 
oude postkaarten, spul-
len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70

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

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

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be



Bredabaan 187, Brasschaat
03 324 58 02
info@coincoinbrasschaat.be
coincoinbrasschaat.be

Openingsuren:

Zondag  gesloten

Maandag t.e.m. vrijdag 12u - 15u | 18u - 23u

Zaterdag 18u - 23u

Heerlijke
Feestdagen

Reserveer online op www.coincoinbrasschaat.be
of bel 03 324 58 02

Nog op zoek naar een leuk geschenk?
Geef een Coin Coin cadeaubon cadeau.
(bel ons voor meer info)

Lunch & dinner

Dinner

meer info op www.hupple.com

Heb jij je zakje al gestrikt?
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 13/12 om 20u: “Nelly & Nadine” (2022)

Dinsdag 20/12 om 20u: 
“The Electrical Life of Louis Wain” (2021)

NIEUW: kinderfi lm tĳ dens kerstvakantie
woensdag 4/1 om 14u: Yuku en de Himalayabloem (2022)

Tickets fi lm 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.

Gezellige foyer open vanaf 19u (avondfi lm), 
vanaf 13u (namiddagfi lm)

Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

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…

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

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

zoekt

APPARTEMENT in 1ste linie van dit mooie complex te 
huur.

€ 895/mnd.
Ook nog enkele andere appartementen 1ste

€ 895/mnd. 

€ 695/mnd.

TE HUUR - ZUID TENERIFE
BESPAAR OP UW HOGE VERWARMINGS-

KOSTEN EN OVERWINTER OP TENERIFE !  
0 EURO !!!

0 EURO !!!
0 EURO !!!

VOOR SNELLE BESLISSERS:
wegens ziekte van een huurder is 
voor één appartement de maand
januari 2022 vrijgekomen.   BOEK NU!

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

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

Te koop 2 slpk app. 1e 
verd. res. Greenfields 
zicht op golf, gar. afspr. 
0468/561 957 Immoweb 
10118124

Strips en lp’s gezocht! 
heeft u er te koop? Bel 
0471/294 474

Te huur: app. Leopoldslei 
26 Brass., 2 slpks, douche, 
tuin, gar. 0497/172 108

Voor onze grappige 
zoon van 7j zoeken we 
een toffe naschoolse 
opvang.  Iemand die 
hem kan ophalen aan de 
Openluchtschool, die wil 
helpen met zĳ n huiswerk 
en lekker kan koken. Inte-
resse? 0472 900 110

Te huur: app. 1e verd. 2 
slpks, bdkr, living en zon-
nig terras, gar. Magdale-
nalei Brass. vrĳ  1 jan. €850/
mnd Tel. 0479/427 946

Te koop AUDI A3, 5 deu-
ren, zwarte kleur, hand-
geschakeld, bovendien 
inbegrepen 4 velgen met 
winterbanden erop. prĳ s 
op afspraak. 
tel nr 0493 382 520
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Vanaf nu vindt u bij Hans Anders 
Wuustwezel ook de beste hoorzorg
voor de beste prijs. Uw oren zijn in 
goede handen bij de beste audiologen 
van Vlaanderen. We helpen u graag met 
extra informatie en advies over de keuze 
van een nieuw hoortoestel. 

Maak een afspraak voor een gratis 
hoortest op hansanders.be/wuustwezel 
of bel 078 - 487 700 (lokaal tarief). 

Plezant 
voor
uw oren

Bredabaan 439, 2990 Wuustwezel
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Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelijk!

Hoplr is een online platform dat buren dichter bij elkaar brengt. 
Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een karweitje, je kat 
niet naar huis is gekomen of je gewoon je buren wil leren kennen.

Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken. Wanneer je je voor de 

eerste keer aanmeldt, kom je op basis van je adres automa-
tisch in de juiste groep terecht. Het gemeentebestuur heeft 
geen inkijk in de online buurt, maar maakt wel gebruik van 
Hoplr om relevante info vlot tot bij de inwoners te krijgen.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Centrale verwarming

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

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

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

Wĳ kopen boeken 
0473 982 564

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, 
zilverwerk, oude bestek-
ken, porselein, alle prĳs-
klassen. Tel. 0495/574 
852. U kan ook zaken 
meebrengen en aan-
bieden in onze winkel. 
Alle info op 
www.krisvoeten.be

Nieuwpoort -bad: nw 
ingericht vakantie- app. 
+ gar., 1-4 pers., Winkel-
str.- dĳk 90m. 0476 584 
132, gratis folder, www.
nieuwpoort-vakantie.be
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Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

verlindendak@gmail.com

ASBEST
AT T E S T

asbestattestonline@gmail.com
0493 483 291

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:  

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op zondagavond 4 december sloeg het noodlot 
toe in een woning aan de Lage Kaart. Het was de 
woning van Elisabeth Nuyts, beter bekend als Lisa. 
Deze 97-jarige kranige dame raakte door een brand 
in haar woning bewusteloos. Ze werd nog naar het 
ziekenhuis gebracht maar daar overleed ze aan 
haar verwondingen. De buurt is aangeslagen. Lisa 
stond bekend als een bĳzonder vriendelĳke dame.
Ze werkte gedurende vele jaren als vrĳwilliger in 
Vesalius. Haar echtgenoot Rik was daar opgeno-
men en tĳdens haar bezoeken merkte ze dat er een 
grote  nood is aan vrĳwilligerswerk. Na de dood van 
Rik bleef ze naar Vesalius komen. Eerst ging ze wan-
delen met de bewoners en daarna hielp ze hen bĳ 
het eten. Dat bleef ze doen tot aan het begin van de 
coronaperiode.
Onnodig te zeggen dat ze in Vesalius bĳzonder 
geliefd was. Griet Van Assche werkte jaren samen 
met Lisa. “Lisa was een topmadame. We zĳn er echt 
niet goed van. Je kon haar alles vragen. Zo heeft ze 
ooit een imitatie van Tina Turner gebracht tĳdens 
een carnavalsfeestje. Ze deed dat in een kort rokje 
en op hoge hakken. Ze nam ook ooit deel aan een 
modeshow op het Armand Reusensplein en dat op 
latere leeftĳd. We vergeten ook nooit haar rol in een 
promofilmpje voor Tomorrowland. Ze moest dan in 
een winkelkarretje kruipen voor de start van de tic-
ketverkoop.”
Ook bĳ de buren was ze zeer geliefd. Apotheker Peter 
Matthyssen. “Ze was altĳd zeer verzorgd. Daar maak-
te ze een punt van. Ze reed tot op hoge leeftĳd met 
de auto en onderhield tot voor enkele jaren haar tuin 
nog helemaal zelf. Ze kwam hier vaak in de winkel.”
Het geheim van Lisa was haar dagelĳkse vitami-
nesupplement. Ze was een geboren en getogen 
Brasschaatse en bracht heel haar leven door in de 
wĳk Kaart. Oud worden stond voor Lisa gelĳk aan 
tevreden zĳn. Ze ging overal met een smile naartoe. 
Het is duidelĳk dat Lisa door zeer veel mensen zal 
gemist worden.

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:

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

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofing als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳzen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Gezocht: oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat kĳk eens op zol-
der, tuin of kippenhok. Ook 
interesse in oude reclame-
voorwerpen uit voormalige 
Kruidenierswinkels, Brou-
werijen of Autogarages. 
0479/709 158

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

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

Te huur: app. Leopoldslei 
26 Brass., 2 slpks, douche, 
tuin, gar. 0497/172 108

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

Te koop: houtkachel, 
a l lesbrander, weinig 
gebruikt, goede staat 
met set buizen. € 550. 
0486/245 784

Te koop: golfset CallA-
way reg flex rh yzers3-9 
wedges hout 2-3-5 tita-
nium met zak €400. T. 
03/653 25 48

Ruitenwasser gevraagd 
om de 8 weken. Tel. 
03/651 65 55

Ik zoek poetswerk, strĳ-
ken & wassen erv. serieu-
ze aanvr; 0467/802 235

Garageverkoop wegens 
verhuis op 17/12/2022 
van 10.00u tot 16.00u. 
Hensbergelei 43 2830 
Brasschaat.
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

19 DECEMBER
20 DECEMBER

21 DECEMBER
22 DECEMBER

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

12 DECEMBER
13 DECEMBER

14 DECEMBER
15 DECEMBER

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

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  

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat,
03/651 83 71
Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 
u. vrijdag van 9 tot 12 u. Zaterdag en 
zondag gesloten.

De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. 
Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvol-
ledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving 
ter zake, worden steeds doorberekend aan de adverteerder. 
Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens 
is. De redactie behoudt het recht teksten te weigeren zonder 
opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekenin-
gen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door 
derden, ontslaat de gebruiker geenszins van rechtsvervol-
ging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle 
wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                        Oplage: 24.000 ex. 

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen

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

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

 ook leveren 
v. nieuwe incl. plaatsen 
alu, pvc, hout. Gratis off. 

Vellen en snoeien van 

werk, frezen van stronk. 

 poetsen, 
strijken, koken. Julietta 

 Gratis offer-

Juwelier 
Bredabaan 

246, 2930 Brasschaat. 
03/430 20 83 

www.denys-co.be
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VERWARMING | ZONNE-ENERGIE | ONDERHOUD | SCHOUWVEGEN
WARMTEPOMPEN | CONDENSATIEKETELS | DEPANNAGEDIENST
CAMERA-INSPECTIE | SANITAIRE WERKEN | AIRCONDITIONING
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Dream Beach Bredabaan 332   |   2930 Brasschaat
www.dreambeach.be | 03 645 19 99

* Deze promotie is geldig tot en met 28 februari 2023 op o.a. matrassen, toppers, bedbodems en TEMPUR® Relax Bed. 
 Vraag naar de volledige voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur.

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

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


