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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.

LAATSTE FILM - VOLGENDE EDITIE OP 11/01/2023

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

NIEUW

INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ  - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲ NWERK

SLOTENMAKERIJ - VEILIGHEIDSDEUREN
KLUIZEN - TOEGENGSCONTROLE

(KOGELWEREND) STAALSCHRIJNWERK

N I E U W 
Certina DS+ Collectie

Pas de look van je 
horloge aan met 

ontelbare mogel i jkheden

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

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) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar

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!! 1+1
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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!

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

kerstviering
Zondag 25 december om 11 uur.

van harte welkom!

Inl.: 03/651 37 78 - 03/295 33 42 - 03/645 54 61
of www.evangelischekerk.be

Pastorale Eenheid Heiligen Jacobus & Antonius 
KERSTMIS 2022

Zaterdag 24 december 2022
17.00 Heilig Hart Donk Gezinsviering met Heilig Hartkoor
17.00 O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen Maria-ter-Heide Gebedsviering met kerstspel door kinderen
17.00 Sint-Antonius Brasschaat-Centrum Gezinsviering met samenzang en kinderwoorddienst
17.00 Sint-Jacobus Kapellen-Centrum Familieviering met koperensemble
18.30 Sint-Jozef Hoogboom 

19.00 Heilig Hart Donk Heilig Hartkoor
24.00 Sint-Antonius Brasschaat-Centrum Sint-Antoniuskoor

Zondag 25 december 2022
9.00 Kapel Sint-Michielscollege Donk

9.30 Sint-Jozef (Brasschaat) Driehoek

9.45 O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen Maria-ter-Heide Parochiekoor
10.00 Onbevlekte ontvangenis van Maria Zilverenhoek
10.00 Sint-Jozef (Kapellen) Hoogboom
10.30 O.L.V. van Gedurige Bijstand Sint-Mariaburg Gezinsvriendelijk, met samenzang
11.00 Heilig Hart Donk Heilig Hartkoor
11.00 Sint-Jacobus Kapellen-Centrum Solozang & piano - Samenzang & orgel
11.15 Sint-Antonius Brasschaat-Centrum Sint-Antoniuskoor - Kinderwoorddienst
11.30 Goddelijk Kind Jezus Bethanie

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

HUIS LIPPENS

STOCKVERKOOP

Tot einde voorraad

Fietsen 
Schoeisel
Scooter- en 
motohelmenmodellen 2021 en 2022

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

100 modellen in stock

over Post - 03 652 17 77

Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg

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

WARME WENSENbeste 

8kg

warmtepomp

ADVIESPRIJS
959

Nu aan:

899Droogkast TR88A32B

Dryerballs

16

A
T
GA+++

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.

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

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

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit al geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekijken
Paul v. d. Auwera

03 652 17 77

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

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

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Op ma 26/12 zĳn de dienstencentra gesloten. Restaurant en cafetaria 
van DC Vesalius zĳn dan wel open.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 19/12 - 14u: Warmste Week BINGO!
Do 22/12 - 14u: kleinkunst Kerstprogramma van en met Rik Goris-
sen. Niet te missen!
Woe 28/12 - 14u30: Kerstfilm
Do 29/12 - 14u30: Gezellig Samenzĳn. Iedereen welkom!
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 19/12 - 13u30 tot 16u: Open Leersalon Brasschaat via Open Huis 
Kabas. Heb je een vraag: wil je een formulier leren invullen, online 
een afspraak maken, met de apps van je telefoon leren werken, … ? 
Kom langs met je vraag en we zoeken samen een antwoord. gratis
Do 22/12 - 14u: BINGO!
Vrĳ 23/12 - 14u: Kerstgebak, graag op voorhand reserveren!
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Di 20/12 -vm: pingpong
Di 20/12 - 9u45: nordic walking (park van Brasschaat)
Di 20/12 - 13u30: petanque
Di 20/12 - 14u: hobby, momenteel breien we volop o.a voor ‘moe-
ders voor moeders’
Woe 21/12 - 14u: schaken
Do 22/12 - 9u15: gymnastiek
Do 22/12 - 13u30: vrĳ atelier
Do 22/12 - 13u30: petanque
Do 22/12 - 14u: kaarten
Vrĳ 23/12 - 9u30: Spaanse conversatie
Vrĳ 23/12 - 13u30: pingpong
Vrĳ 23/12 - 14u: kalligrafie
Noteer alvast: Di 10/01 – van 14u tot 15u30: Nieuwjaarsreceptie 
bezoekers in DC Antverpia!
DC Antverpia is gesloten van Ma 26/12 tem Zon 01/01/23. We 
verwelkomen jullie allemaal graag terug op Ma 02/01!
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

Maandag: Lasagna van krab en zalm met bladspinazie
Dinsdag: Varkenshaasje met warme groenten en puree
Woensdag: Steak van Belgisch wit-blauw met frietjes
Donderdag: Mosselen met frietjes
Vrijdag: Tongrolletjes, Dugléré met puree

Bredabaan 262, Brasschaat Reserveren: 03 653 48 77

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

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

0476 609 925

NODIG ?
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
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N-VA Brasschaat 
wenst u een 
fijne kerst en 
prettig eindejaar
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VLEESWAREN       SALAISONS

L .  M I C H I E L S S E N
PASSIE S INDS - PASSIONNE DEPUIS 1926

SMEDERIJSTRAAT 30 - 2900 SCHOTEN
WWW.LMJ.BE - INFO@LMJ.BE - TEL. 03 650 10 60

Interesse? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar hr@lmj.be t.a.v. Femke Messiaen

Wij zijn op zoek naar een

VERANTWOORDELIJKE
VOOR ONS MAGAZIJN

Een familiebedrijf dat bijna 100 jaar bestaat
en stabiele dag-uren heeft kan jou wel aanspreken?

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

welke graag zelf ook de handen uit de mouwen steekt maar 
niet afschrikt om de eindverantwoordelijkheid te dragen. Men-
sen met een passie voor voeding (met name vleeswaren), 
orde en netheid zullen zeker bij ons tot hun recht komen.

Een zicht op je takenpakket:

 (met scanner)

 weekend beginnen

Wat verwachten wij van jou?

 (bij voorkeur in de voeding)

 nl. alles volgens de HACCP-regels te verlopen
 
Wat krijg je terug? 

 waar ieder naar waarde wordt geschat

Prettige eindejaarsdagen!Prettige eindejaarsdagen!
Dit is de laatste uitgave van dit jaar.

De volgende uitgave valt weer bij u in de bus vanaf maandag 9 januari 2023.
Ons kantoor is weer geopend vanaf maandag 2 januari 2023.
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Campus Rustoord, een weekend lang,
de warmste plek!

Ondanks de stevige vrieskou gaven meer dan 400 voet-
ballers (tem U12) in 50 teams een heel weekend lang het 
allerbeste van hunzelf. Daarmee was het Mid Season Cup 
tornooi van Excelsior Mariaburg een zeer geslaagd en warm 
tornooi. Schepen van Sport  Adinda Van Gerven dankte het 
bestuur, de trainers, alle medewerkers voor en achter de 
toog en natuurlĳk de altĳd aanwezige supporters voor hun 
enthousiasme.

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.

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

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Geen vakantie?

ontdekkingsreis

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

Herstellingen en  eigen 
ontwerpen: Juwelier 

Bredabaan 

03/430 20 83 

Strips en lp’s gezocht! 

0471/294 474

Gevraagd: ALLE WA-
GENS 

Asbest verwijderen & 

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

Goud terug goedkoop 

bevoorraad u nu!
Augustijnslei 10 over post

@ rap moet gaan bel 
Klus & Zo. 0499/103 000
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Op Domein Eikendael, Bredabaan 44, Brasschaat, is het aangenaam en 
mooi wonen.  De vereniging van mede-eigenaars staat in voor het behoud
en de werking van de gemeenschappelijke delen en is op zoek naar:

ASSISTENT HUISMEESTER

Aanbod:

Solliciteren: Per brief: Beveko BV
    t/a Philippe Bellens,
    Berchemboslaan 28A, 2600 Berchem
  Telefonisch: Tel. 03 440 38 44
  Via e-mail: philippe.bellens@beveko.be

Cursus Fotokunst
De cursus focust zich vooral op het beeld en zĳn inhoud. 
Aan de hand van voorbeelden van bekende fotografen 
wordt de beeldopbouw en de inhoud van je eigen foto’s 
besproken. Het is een praktische cursus, fotobewerking 
komt hier niet aan te pas, de technische aspecten van de 
digitale fotografie worden wel behandeld.
Praktisch: de lessen starten op vrĳdag 27/01 van 9u tot 12u 
- 10 lessen - inschrĳvingsgeld: €20
Word een Windows-expert
Je kan werken met een pc, laptop met Windows maar wil 
meer. Gedurende 7 momenten wĳden we je in in “alle” ge-
heimen van Windows 10.
Praktisch: de lessen starten op woensdag 11/01 van 9u tot 12u 
- inschrĳvingsgeld: €40 (cursus en USB-stick inbegrepen).

Wandel GPS en fiets GPS
Wat is dat? Hoe werk je hiermee? Is dit iets voor mĳ?
Wil je meer weten, kom dan naar een cursus in de Remise.
Na deze cursus loop of fiets je nooit meer verloren!
Dit is GEEN cursus voor auto-gps en gps op smartphone.
Praktisch: de lessen starten donderdag 26/1 van 9u tot 12u 
- 4 lessen - inschrĳvingsgeld: €25 (cursus en USB-stick in-
begrepen).

Cursus Google Toepassingen
Je hebt al een (Android) smartphone waarmee je mailt, foto-
grafeert, contactpersonen beheert en een agenda gebruikt.
In deze cursus gaan we op PC of laptop de Chrome-brow-
ser gebruiken om over exact dezelfde gegevens te be-
schikken als op je smartphone.
We gebruiken hiervoor de “Cloud” van Google. Hier bewa-
ren we ook al onze bestanden.
Google Documenten biedt ons tevens een gratis alterna-
tief voor Word, Excel, ...
Praktisch: de lessen starten maandag 09/01 van 9u tot 
12u15 - 6 lessen tot 13/02 - inschrĳvingsgeld €30 (cursus 
inbegrepen).
Voor inlichtingen en inschrĳvingen: vanaf 10 december op 
het secretariaat van EVA vzw De Remise
Graaf Reussensdreef 1 (gemeentepark) / elke weekdag 
(behalve woensdag) ‘s voormiddag tussen 9u en 11u30.

NIEUWE CURSUSSEN IN DE REMISE 
VANAF JANUARI

MEDISCHE PEDICURE
met ruime ervaring

Brasschaat
0496/87 87 26

Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., ja-
ren erv., @huis.  van 
kerst to jan. -30% voor 
midd.0474/976 466

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 

Alle terrasreparaties: Uits-
lĳpen slechte voegen van 
terrassen en heropvoegen, 
vervangen van kapotte 
tegels, plaatsen boordste-
nen, vervangen putdek-
sels, enz. 0491/883 597

Alle batterijen voor
uurwerken

0497 62 15 62 

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

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Je kent misschien wel De Lezer vzw. Zo niet, dan ken 
je zeker wel Jacques Decru, gedurende 35 jaar de 
drĳvende kracht achter deze vzw. Wel, de vzw houdt 
er aan het eind van dit jaar mee op. Op 16 decem-
ber vond in het Cultuurcentrum “Flamenco Doble” 
plaats. Met deze voorstelling vierde de vzw niet al-
leen haar 35-jarig bestaan maar gaf ze meteen ook 
haar afscheid. Gedurende 35 jaar wilde de vzw het 
lezen bevorderen en de mensen informeren over 
culturele, literaire, economische, sociale en politie-
ke aangelegenheden. De vzw nodigde auteurs uit 
om via lezingen of interviews de lezer een inzicht 
in hun werk te verschaffen.  Via Antiqbook bood De 
Lezer ook boeken te koop aan die in de klassieke 
boekhandelscircuits niet meer te vinden zĳn. 
Jacques die ook een aantal jaren voorzitter was van 
de Brasschaatse Cultuurraad, organiseerde tal van 
literaire avonden. Enkele namen: Jeroen Brouwers, 
Rudi Vranckx, Connie Palmen, Stefan Brĳs, Leonard 
Nolens en nog niet zo lang geleden Tom Lanoye. 
Het waren telkens bĳzonder boeiende avonden, 
zorgvuldig voorbereid door Jacques.
Na Flamenco Doble volgt dan het definitieve af-
scheid met De Nacht van de Lezer. Die vindt plaats 
op zaterdag 11 februari 2023 in het atrium van het 
gemeentehuis. Samen met de bibliotheek en het 
Cultuurcentrum Brasschaat nodigt De lezer vier 
dichters uit. Het zĳn Maud Vanhauwaert, Seckou 
Ouologuem, Hind Eljadid en Peter Holvoet-Hanssen. 
Zĳ presenteren hun oeuvre en hun favoriete gedicht 
van een andere auteur. Voor de muzikale omlĳsting 
zorgt Boa Boa die jarenlang de huisband was van 
de literaire cafés. Alles wordt in goede banen ge-
leid door Piet Piryns. Tickets voor die avond kosten 
14 euro aan de kassa, 12 euro in voorverkoop en 
10 euro voor wie vriend is van het Cultuurcentrum. 
Voor Jacques betekent dit zeker het einde van een 
groot hoofdstuk. Maar de man kennende, zĳn we 
ervan overtuigd dat hĳ nu niet zal stilzitten.

4-geslacht in Brasschaat
Met de geboorte van kleine Nora op zondag 4 december in 
Brasschaat, is er nu een écht viergeslacht in onze familie: vier 
generaties op rĳ een meisje als eerstgeborene in het gezin!
Overgrootmoeder Mien Pellis (83 jr), Omi Petra UĳtdeHaag 
(58 jr) uit Essen en mama Kim Tetteroo (27 jr) en Nora wonen 
met de papa in Brasschaat.

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

TUINENKRISHERREMANS.be

Alle tuinwerken 
van A tot Z: 

aanleg, onderhoud, 
verzorging en 

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

0477 261 353

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

Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳn. Geen geremde. 
0492/263 118
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VLEESWAREN       SALAISONS

L .  M I C H I E L S S E N
PASSIE S INDS - PASSIONNE DEPUIS 1926

SMEDERIJSTRAAT 30
2900 SCHOTEN

WWW.LMJ.BE
INFO@LMJ.BE

TEL. 03 650 10 60

Interesse?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar hr@lmj.be t.a.v. Femke Messiaen

KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE
(M/V/X)

1) Controleren, implementeren en opvolgen van (nieuwe) processen;

2) Adviseren, begeleiden en registreren;

  methodiek.

  VMM – FAVV – OVAM – VALIPAC – FOD Economie.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

Goud terug goedkoop 

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

Alle batterijen voor
uurwerken

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Brasschaat Open Golf & Country Club 
steunt de Sociale Kruidenier

Het leven is er de jongste maanden niet bepaald goed-
koper op geworden en dat voelt iederéén in zĳ n of haar 
portemonnee. Toch hebben onze wintergolfers getoond 
dat ze een hart hebben voor hun medemens. In oktober 
speelden ze een zogeheten ‘mulligan-wedstrĳ d’ waarbĳ  
ze, mits het betalen van 5 euro een slechte slag mochten 
overdoen. De opbrengsten van deze mulligans gingen in-
tegraal naar de Sociale Kruidenier van Brasschaat en afge-
lopen week overhandigden we deze instelling een cheque 
van 1.135 euro.
Brasschaat Open Golf koos specifi ek voor de Sociale 
kruidenier als goed doel omdat het een bĳ zonder mooi 
project betreft dat bovendien lokaal verankerd is in Bras-
schaat. De sociale kruidenier bestrĳ dt armoede door kwa-
liteitsvolle producten aan een lage prĳ s te verkopen aan 
hulpbehoevenden. Het aanbod wordt aangepast aan de 
noden van de doelgroep en gaat van levensmiddelen tot 
vuilzakken, pampers, … Aangezien de Sociale Kruidenier 
zĳ n produkten met verlies verkoopt, zĳ n enkel hulpbehoe-
vende klanten er welkom. Ziekenfondsen, Centra voor Al-
gemeen Welzĳ nswerk, OCMW’s en sociale- en thuiszorg-
diensten verwĳ zen mensen uit kwetsbare groepen door 
naar de Sociale Kruidenier waar ze een klantenkaart voor 
zes maanden ontvangen. 
Wie producten met verlies verkoopt, heeft uiteraard re-
gelmatig nood aan een fi nancieel steuntje in de rug om 
deze dienstverlening in stand te kunnen houden. Vandaar 
dat we er bĳ  BOGCC meteen voor gewonnen waren om 
de opbrengsten van onze winterwedstrĳ d aan de Sociale 
Kruidenier te overhandigen: in Brasschaat zĳ n er maar 
liefst tweehonderd gezinnen die beroep moeten doen 
op deze service om in hun dagdagelĳ kse behoeften te 
kunnen voorzien. Hopelĳ k kunnen we hen, samen met de
Sociale Kruidenier, een warme kerst bezorgen.
Voor meer info:
www.sociaalwinkelpunt.be/sociale_winkelpunten/
kabas_brasschaat

Nieuw bos in plaats van nieuw bouwproject  Generatiebos op ‘kansenkavel’ in Wuustwezel
Tussen de Akkerstraat en de Kleine Beek in Wuustwezel komt een nieuw bos dat de verbinding maakt 
tussen twee bossen die al langer bestaan. Het perceel is een zogenaamde ‘kansenkavel’: een bouw-
grond of kavel in een woonwĳ k die grenst aan de open ruimte en het landschap.
“Dit soort bouwgronden hebben een hoge open ruimte waarde, maar worden vaak toch volledig be-
bouwd,” licht Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur toe. “Hierdoor gaat de link met het 
achterliggende landschap en de kansen voor een sterker dorpsweefsel - zoals speel- of buurtgroen, 
lokale landbouw of nieuwe fi ets- en wandelverbindingen - volledig verloren.” Om dat te voorkomen, 
lanceerden de Antwerpse Regionale Landschappen het project ‘Kansenkavels’. Het helpt lokale ge-
meentebesturen om beter om te gaan met de druk op de open ruimte. 
De Regionale Landschappen ontwikkelden een nieuwe methode om kansenkavels op te sporen en 
testten die uit in Willebroek, Geel en Wuustwezel. “De methode van de open ruimte scan combineert 
de groenblauwe structuren met onder andere de atlas van de buurtwegen en het register van onbe-
bouwde percelen,” licht projectcoördinator Wim Debaene toe. 
In Wuustwezel kreeg een perceel aan de Akkerstraat het label ‘kansenkavel’. Een deel van het perceel, 
de grond naast de Kleine beek, werd door het gemeentebestuur gekocht om er een nieuw, vrĳ  toe-
gankelĳ k bos van te maken. Het gedeelte aan de straatkant zal wel bebouwd worden. “De aanpak van 
kansenkavels is vernieuwend voor Vlaanderen. Het past binnen de doelstelling rond behoud van open 
ruimte, dat misschien beter bekend is als betonstop of bouwshift,” aldus Pieter Cools.
In samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen wordt de toegankelĳ kheid van het ge-
bied verbeterd en worden twee bestaande poelen verderop in het bestaande bos hersteld in de vorm 
van een slibruiming en ecologisch graslandbeheer. 
De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid ondersteunen de Regionale Landschappen met een 
plattelandssubsidie van 54.000 euro.
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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?
BUITENZONWERING 
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, 
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

Merry Christmas
Happy Newyear

Donderdag 22 december 2022 om 20.00 uur. De grootvaders van Joseph Pearce groeiden op aan de twee 
zĳ den van Europa. De een in Vilvoorde, de ander in Breslau. De een in een traditioneel Joods gezin, de 
ander in een Vlaams katholiek milieu. 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. Paradoxaal genoeg zĳ n het juist die politieke gebeur-
tenissen die de twee grootvaders uiteindelĳ k bĳ  elkaar brengen. Joseph Pearce praat over zĳ n boek met 
prof. Bruno De Wever. Hoog tĳ d dat de verdienstelĳ ke, integere, bescheiden Joseph Pearce op de kaart van 
de internationale literatuur komt te staan (Lucas Vanclooster – De Wereld Morgen). De Literaire Avonden 
worden georganiseerd door De Lezer vzw, de Gemeentelĳ ke Bibliotheek en Cultuurcentrum Brasschaat 
met de steun van Literatuur Vlaanderen en vinden plaats in Theaterzaal Hemelhoeve, Azalealaan1 Bras-
schaat. *Literaire avond:  vvk/vriend € 5,- kassa  €7,-. Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be Telefoon 
03 6500340.

LITERAIRE AVOND MET JOSEPH PEARCE 
OVER TUSSEN ODER EN ZENNE – TWEE RIVIEREN, TWEE GROOTVADERS, TWEE WERELDOORLOGEN.

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder 
leiding van een natuurgids, 
duren 2 à 3 uur. Inschrĳ ven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Za 7/1: Grenspark - Vlaams na-
tuurreservaat de Kalmthoutse 
Heide. Start: 10u, parking De 
Vroente Putsesteenweg 129, 
Kalmthout. Thema: Nieuw-
jaarswandeling. Gids: Hilde 
Balbaert.
Zo 8/1: Grenspark - Ravenhof 
- Moretusbos. Start: 14u, Kas-
teel Ravenhof, Oud Broek 4, 
Stabroek. Thema: Moretusbos 
gescheiden door drie grens-
palen. Gids: André D’Hoine.
Zo 15/1: Grenspark - Steertse 
Duinen. Start: 10u, parking 
manege De Wolf, Staartse-
straat 55, Huijbergen (NL). 
Thema: Van productie naar 
natuurlĳ k productiebos. Gids: 
Fred Severin. Wandeling in 
samenwerking met IVN

Te koop: 2m³ hout ge-
zaagd ± 20cm en droog. 
€ 250. 0492/263 118

Ervaren poetsvrouw 
zoekt werk, doe ook uw 
strĳ k. 0465/497 357

Babyspullen te koop, 
relax activitymat-box. Tel. 
03/663 51 03

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

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

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77
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Kom jij het team van 
CP-Trappen versterken?

We zoeken een

voor het plaatsen van 
trappen.

Meer info: 03 313 01 10 
of info@cp-trappen.be

ervaren
SCHRIJNWERKER 

Algemene Tegelwerken
Parket & Schilderen

 0465 863 841
 0488 583 490
 kadiramac@hotmail.com

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:  Nieuwdreef 121 - appartement 4de V: 
inkomhal met ingemaakte kasten, living, eetkamer, 
keuken met berging, 2 slaapkamers, extra kamer als 
berging/dressing, badkamer, aparte toilet, onderaardse 
autostaanplaats, lift / EPC 182 = B. 

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

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

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

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

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

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

Reparaties alle ramen 
& deuren, ook leveren 
v. nieuwe incl. plaatsen 
alu, pvc, hout. Gratis off. 
0493/651 522
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Zonnig en ruim app. met 2 slpkrs., 
apart bureau en tof terras op zeer 

centrale ligging vlakbij winkels, 
scholen, openbaar vervoer en Park. 
! Nieuwe keuken ! EPC 93 ! Lift !

Tel: 03 – 283 44 00
WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

ENERGIEZUINIGE
NIEUWBOUWWONINGEN
LAGE KAART

Info & verkoop
info@cogghe.be - 03 355 15 15
www.cogghe.be

LEEFRUIMTE MET OPEN KEUKEN  |  3 SLPK
PRIVE-TUIN  |  CENTRALE LIGGING  |  E30-PEIL

AFWERKING VRIJ TE KIEZEN
PRIJZEN VANAF € 489.000 (EXCL. KOSTEN)

  

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

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekijken
Paul v. d. Auwera

03 652 17 77

Te huur: glv app. Leo-
poldslei 26 Brasschaat. 
Grote living met open 
keuken, inloopdouche, 
1 grote + kleine slpk. 
Terras/tuin + garage. T. 
0497 172 108

T e  k o o p :  d r o o g 
brandhout .  Kant  en 
klaar thuis gebracht. 
0495 914 096

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

www.yaru.be
Kom kennis maken met een nieuwe virtuele wereld,

in een reële pop-up shop, en bekijk onze maatkasten!
Van 3 januari t.e.m. 15 januari 2023

Kloosterstraat 177 – 2000 Antwerpen
9.30u tot 18.30u
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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

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.

V&G Bestratingen BVBA

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

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

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

Ik zoek werk, poetsen 
en strĳken. 0465/124 781

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

Inkoop oud goud en ju-
welen: Denys & C  Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83 
www.denys-co.be

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

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳsklassen. 
Tel. 0495/574 852. U kan 
ook zaken meebrengen en 
aanbieden in onze winkel. 
Alle info op 
www.krisvoeten.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

TE KOOP: LUXE NIEUWBOUWWONING
BRASSCHAAT - Prins Van Oranjestraat

0475/84.14.31

Deze volledig afgewerkte instapklare nieuwbouw

vlakbij het centrum van Brasschaat op een bouwgrond 
van 372 m². Autostaanplaats. Zeer ruime 
living, open keuken met kookeiland, 4 slaap-
kamers en 2 luxe badkamers, (Vg, Gmo, Gvkr, Gvv).

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

Di, do, vr: 10:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Wo: Op afspraak
Za:  10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

Sinterklaas op bezoek bij No Limits Gymnastics
Kort voor zĳ n terugreis kwam de Sint nog even langs bĳ  de 
gymnasten van No Limits Gymnastics Brasschaat. Hĳ  kreeg 
een korte demonstratie van de vorderingen bĳ  de kleinsten 
en ook de iets groteren lieten hun kunnen even bewonde-
ren. De Sint was onder de indruk van de energie die de 
trainsters overbrengen op de gymnasten en maakte al af-
spraak voor volgend jaar.

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

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

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

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

Dakwerken en herstel-
len, nieuwe dakgoten, 
isolatie. 0489/717 125
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

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  

26 DECEMBER
27 DECEMBER

28 DECEMBER
29 DECEMBER

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

8 AUGUSTUS
9 AUGUSTUS

10 AUGUSTUS
11 AUGUSTUS

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

19 DECEMBER
20 DECEMBER

21 DECEMBER
22 DECEMBER

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

2 JANUARI
3 JANUARI

4 JANUARI
5 JANUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

Kwalitatief
juridisch advies

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

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:

Geen vakantie?
Kom gerust langs en 
maak hier een echte 

ontdekkingsreis
P. v.d. Auwera - over Post 

of bel 0497 62 15 62

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES

ZOWEL IN WIT ALS 
GEEL GOUD.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

oude emaille 
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03 361 04 05 
www.optiva.be
Uw lokale makelaar die garant 
staat voor een correcte service 
en persoonlijke begeleiding 
van uw dossier!

WILRIJKDEURNEBRASSCHAAT GOOREIND

-

€ 849.000

GOOREIND

GOOREINDGOOREINDESSEN

-

€ 465.000€ 499.000

-

€ 495.000

-

€ 925.000

SPANJE

Vanaf € 85.000

Prijs op aanvraag€ 195.000€ 285.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

UW PAND HIER?

Contacteer ons
voor een

gratis schatting!

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Vacature:
Medewerker dienstencentrum

solliciteer voor 23 januari 2023

VIND VANDAAG NOG DE
JOB DIE BIJ JOU PAST!

brasschaat.be/
vacatures
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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


