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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

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

NIEUW

UW BADKAMER LATEN OPMETEN
DOOR ONZE RENOVATIE-EXPERT?

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |            artanddesignverlichting
03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

WIE KEUKEN 
DENKT

DENKT CASCAN

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

CHICKEN ‘N BAGUETTES
Nieuwe naam, 

zelfde eigenaars
(voorheen Drie Baggetjes)

Bredabaan 483
2930 Brasschaat
0465 02 70 69

Welkom!
OPTIEK DE BEENHOUWER

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

SOLDEN
OP

 GESELECTEERDE
MONTUREN

UP TO

50 %OFF
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Een jaar lang gratis hamburgers
Een jaar lang gratis hamburgers, dat overkwam Mieke Clae-
sen uit Haagt nadat de Brasschaatse markleider Willy Elst 
vorige maandag tĳ dens de wekelĳ kse markt, zonder spie-
ken, haar deelnamestrookje bĳ  De Burgerbox uit de zak 
lootte. 365 hamburgers zĳ n haar deel.

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT
Iedereen zal zo wel zĳ n of haar eigen hobby hebben, de ene al wat 
specialer dan de andere. Maar wat kunnen we zeggen van de hob-
by die Hendrik De Maeyer en Rikus Stel uitoefenen?
Beide Brasschatenaren verzamelen stenen, al doen ze dat elk met 
een eigen insteek. Hendrik De Maeyer bezit momenteel een collec-
tie stenen afkomstig uit 89 verschillende landen. Bĳ  Rikus gaat her 
er meer om of de steen er fraai uitziet. Hĳ  creëert ook fantasiedieren 
met gevonden stenen. 
Hendrik De Maeyer begon met zĳ n collectie toen hĳ  in 1993 in Aus-
tralië op rondreis was. “Ik vond in het Aboriginalgebied een speci-
aal stuk steen. De eerste stap was gezet. Later volgden nog reizen 
naar Vietnam, Zuid-Afrika en Birma. De meest uitzonderlĳ ke exem-
plaren uit mĳ n collectie zĳ n twee versteende regendruppels uit de 
Galapagoseilanden. Ik heb stenen uit 89 verschillende landen en 
wil doorgaan tot ik er van elk land apart eentje heb. Als kennissen 
op reis gaan naar een nieuw land, dan vraag ik iedere keer of ze een 
stukje steen willen meebrengen, en dan nog liefst uit een gebergte. 
Ik sta er soms van versteld hoeveel moeite de mensen doen om 
een steen tot hier te krĳ gen. Ik zeg altĳ d dat een klein exemplaar al 
voldoende is ”, zegt Hendrik De Maeyer. 
Voor de Brasschatenaar heeft deze collectie natuurlĳ k een grote 
emotionele waarde. Hĳ  beseft zelf wel dat zĳ n kinderen er mis-
schien anders over denken. “Misschien eindigt mĳ n collectie wel in 
het containerpark”, voegt hĳ  eraan toe.
Rikus Stel bezit een collectie stenen van om en bĳ  de duizend.” De 
zwaarste ligt in mĳ n voortuin. Die is afkomstig uit Scandinavië. Maar 
ik gebruik mĳ n stenen ook om er van alles mee te creëren. Zo maak 
ik er met koperdraad fantasiedieren mee. Ik kan me daar echt mee 
amuseren. Mĳ n vrouw neemt van iedere reis naar het buitenland 
zand mee. Ze vult er reageerbuisjes mee en heeft er intussen onge-
veer 130”, voegt Rikus er nog aan toe.

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

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofi ng als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳ zen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

Te huur: app aan Carre-
four Brasschaat 2 slpk, 
2de verdieping met lift 
0475 413 188

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

Algemene renovatie-
werken, totaal badk. re-
novatie, bezetten, gypr. 
werk, vloeren, aanleg 
terrassen, wc-montage, 
schild., behangen, enz. 
0465/118 730

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

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

Schoenen
met advies
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Ontmoet ondernemers en ontdek onze  

leuke Valentijnscadeaus!

SCAN HIER 

bij

z a t e r d a
g  4  f e b r u a r i  2 0 2 3

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

9kg

1400 fr/min

€999

899
wasmachine LR86XU946

Klaar voor de winter!

A
T
G A

€ 100
voordeel

5 jaar 
garantie*

SOLDEN

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.

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

lichtjeswandeling Gezinsbond Kapellen
Op 4 februari houden wĳ  weer onze lichtjeswandeling. 
Rond lichtmis, het putje winter, maken we er een speciaal 
evenement van, waar we licht en lekkernĳ en combineren.
We maken een wandeling door het Moretusbos waarin we 
met lichtjes voor de sfeef zullen zorgen. Iedereen brengt 
zĳ n lichtje mee en samen zorgen we voor sfeer in het don-
kere bos.  Geen fakkels of ander open vuur toegelaten!
De zussen van Maloe zullen ook dit jaar hun sfeerlichtjes 
aanbieden aan de prĳ s van € 4. Dit bedrag gaat integraal 
naar het werk voor kankerbestrĳ ding. Na de wandeling 
worden we vergast op een hapje en een drankje.
Wanneer: 4 februari 2023 om 18.30u stipt
 (fl uo hesje niet vergeten)
Waar: Kasteel Ravenhof, Oud broek, Stabroek.
Deelname: leden; 1€ volwassenen en kinderen.
 Niet leden; € 1.5 en kinderen € 1
Inschrĳ ven: Gezinsbond.kapellen@gmail.com met vermel-
 ding van het aantal personen en lidnummer.
 (tem 1 febr.)
Betaling: Na bevestiging van de registratie.

Tekenles privé gezocht. 
Portret + karikatuur. Omg 
Brasschaat. Voorstel naar: 
joengl.be@gmail.com

Zuiden van Frankrijk: 
te koop vierkantshoeve 
gelegen tussen Barjac 
en Uzès (gard). Volledig 
gerenoveerd. Hoofdge-
bouw in 2 units + 4 gïtes 
en 2 kamers. grote tuin 
met zwembad. Vlaamse 
eigenaars: 00 33 638 
574 700,
www.lemasdestroisanges.
com

Te koop wegens ver-
huis: grenen meubelen 
eetkamer, tafel met 6 
stoelen, boekenkast, tv-
kast, buffetkast, 2pers. 
bed, salontafel, eiken 
kast, bureau, 1 pers. bed, 
varia. T. 0474/250 815

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

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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OPENDEURDAGEN
zaterdag 14 en zondag 15 jan.      zaterdag 21 en zondag 22 jan.      zaterdag 28 en zondag 29 jan.

VAN DONGEN en GEMA bv
Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22 - www.peugeotbrecht.be - info@peugeotbrecht.be

KIES TOT € 4.000* EXTRA KORTINGEN, OPTIES EN SERVICES
Stel zelf je saloncondities samen

* Salonvoordeel van € 1.000 geldig bij aankoop van een 208, van € 1.500 geldig bij aankoop van een e-208, 2008, 308 PLUG-IN HYBRID of 308 SW PLUG-IN HYBRID, van € 2.000 geldig bij aankoop van een e-2008, 308 (behalve STYLE), 308 SW (behalve STYLE), van € 2.500 geldig 
bij aankoop van een 308 STYLE, 308 SW STYLE, 408, 508, 508 SW of e-Rifter, van € 3.000 geldig bij aankoop van een 408 PLUG-IN HYBRID of 5008, van € 3.500 geldig bij aankoop van een 3008, van € 4.000 geldig bij aankoop van een 3008 PLUG-IN HYBRID, 508 PLUG-IN HYBRID, 
508 SW PLUG-IN HYBRID, 508 Peugeot Sport Engineered of 508 SW Peugeot Sport Engineered en € 4.500 geldig bij aankoop van een e- Traveller of e-Expert Combi. Aanbieding geldig voor particulieren van 01/01/2023 tot 31/01/2023 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.

HUIS LIPPENS

STOCKVERKOOP

Tot einde voorraad

Fietsen 
Schoeisel
Scooter- en 
motohelmenmodellen 2021 en 2022

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

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

zoekt

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

Schilder-/behangwer-
ken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf. Zo-
wel binnen als buiten. 
0468/217 374

Looking for job, cle-
aning, ironing, hotel, rest., 
ect. 0465/719 464

Vijfde Algemene Quiz 
MB. 18 maart, Zaal d’Ou-
we Kerk, Lage Kaart 244, 
Brasschaat, om 20u. In-
kom € 24 max 6 perso-
nen/ploeg , inschrijven 
via mail naar 
martin.bevers@telenet.
be. Dranken en hapjes 
aan democratische prĳ -
zen! Tot binnenkort.

Te koop: kleerk. Munster, 
1pp bed hoog latex, wc-
stoel nog verpakt wolkar-
pet, litho proost, venetia-
lamp + Festina horloge. 
Tel. 03/664 13 41

Ik maak websites in bĳ -
beroep. Niet duur. 0489 
770 571

Gezocht: tuinman voor 
onderhoud tuin te Kapel-
len - 6 uur per week. Mail 
: groveninge@gmail.com

PATCHWORK/
QUILTING...

Would you like to join us?
We have restarted 
our group sessions 

Elke dinsdag van 10 tot 
15.30u. Je bent niet verplicht 

om de hele dag te blĳ ven.
ANTVERPIA Dienstencen-
trum, Sint Antoniuslei 89, 

2930 Brasschaat
Er wordt Engels en Neder-
lands gesproken in onze 

groep.
Interesse? Vragen? 

Tel. Vivianne 0475 759 303
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In een wereld van minder, gaan we koppig tegen de stroom in. 
Ontdek hoe onze saloncondities jou ‘gewoon meer’ bieden.
Maak een afspraak in één van onze showrooms. 

Omdat we vinden dat jij meer verdient!

Meer voordeel I Meer keuze I Meer gemak

Antwerpen I Bornem I Kalmthout I Kapellen I Kontich I Loenhout I Mechelen I Puurs I Waasland I Wilrijk I Wommelgem

autonatiegroup.be/autosalon

HEEL JANUARI

CINEMA polygoon 
BRASSCHAAT

Dinsdag 24/1 om 20u: 
To Olivia (2021)

Dinsdag 31/1 om 11u: 
Revoir Paris (2022)

Tickets film 8 euro; online 
tickets.depolygoon.com 

Ook te koop aan de kassa 
de dag zelf. 

Gezellige foyer open 
vanaf 19u. 

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

Week van de poëzie
Vier vrouwen en een dichter

Donderdag 26/01, 20u-22u, 
Bib Brasschaat. De dicht-
bundel ‘In de regen zonder 
paraplu’ kwam tot stand 
door een ontmoeting tus-
sen een Nederlandse vrouw 
en de uit Iran gevluchte 
Koerdische dichter Shah-
ryar Pouyanrad. Zĳn aangrĳ-
pende verhaal en gedichten 
worden door vier vrouwen 
en door hem zelf verteld, 
omlĳst met muziek (Irakese

ud-speler Hussein Rassim) en passende beelden op de 
achtergrond. Tickets via Cultuurcentrum Brasschaat
Meer info: brasschaat.bibliotheek.be. Een samenwer-
king van de Bib en Cultuursmakers 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

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

Herstellingen en  eigen 
ontwerpen: Juwelier Denys 
& C .  Bredabaan 246, 
2930 Brasschaat. 03/430 
20 83, www.denys-co.be

Vrouw zoekt poets- en 
strijkwerk. Ook in res-
taurant.  0465/756 911

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

Te koop: wegens opna-
me WZC, mobiele toi-
letstoel met afneembare 
voetsteunen (als nieuw, 
amper gebruikt) bed-
handgreep met bedbe-
vestiging zĳkant bed.Tel. 
0476 980 585

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 4,    25-1-2023  6

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

- Alle onderhoud en herstellingen; ook 7-9g automaten
- Onderhoud van uw Mercedes wordt geregistreerd 
 in de database van Mercedes
- Gebruik van Mercedes onderdelen
- Plaatsen trekhaken, banden, autoruiten; alle merken
- Verkoop jonge 2e hands Mercedes personen- en bestelwagens

- Ook nieuwe Sprinters beschikbaar, snelle levering

Ster Service Pol
Onafhankelijk Mercedes specialist

Tentoonstelling

‘Hier’
Fotografi e: Tanja Schoutens

#ErgensOnderweg #OoitKomIkAanInFrankrĳ k #bizar #kĳ khierkĳ kdaar
“Voor mĳ  is de camera een schetsboek, een instrument van 
intuïtie en spontaniteit” <Henri Cartier-Bresson> 
Ik wandel met blik op oneindig, of toch niet… waarnemend, 
met de camera (of mĳ n “slimme” telefoon) want overal kan 
je wel iets opmerkelĳ ks of gewoon moois zien.   Terugkomen 
op plekken waar ik kort of langgeleden passeerde. Kleine 
dingen of herinneringen, die opduiken in dat ene beeld. 
Het is van 2006 geleden dat ik een ’solo’ fototentoonstel-
ling deed, ook in ’t Kratje.   ’Escape’ was toen mĳ n eindwerk 
aan de Academie Brasschaat.   Ik nam ook deel aan enkele 
groepstentoonstellingen met thema’s zoals ’Stilte’.  
De rode draad in mĳ n fotografi e is, ‘de dingen die niet te-
genspreken’.  Desolate landschappen, de zee, de wĳ dsheid, 
… maar ook wat ‘niet-alledaagse’ dingen.  Mensen zal je zel-
den in mĳ n beelden vinden, wel hun spoor. 
Fototentoonstelling ‘Hier’ 
11 en 12 februari 2023, 11u-17u 
’t Kratje, Gasthuisstraat 7, Gooreind (Wuustwezel)

!! OVER TE NEMEN !! 
Online Baby and Kids 
Concept Store www.litt-
le-moustache.be Meer 
dan 125.000 volgers op 
facebook en 45.000 op 
instagram. Geen over-
nameverplichting van de 
stock. Meer info: 
info@little-moustache.be

Alle bestratingsw. be-
tonklinkers, kasseien, 
dolomiet. Grat is  off . 
0487/715 534

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

Ik zoek gratis spullen 
v. rommelmarkt. Gratis 
ophalen. 0485/300 437

Schilder., gypr., lamin. all, 
sorten bezett. schilderkl. 
Gr. Pr off. 0467/327 615

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Ik zoek werk:  gypr., 
schild., lamin., bezet., 
tuinw. m. erv. €17/u. 
0492/148 886
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topmerken Reynaers en Veka

VERANDA DAGEN

OP ZA. 28 EN ZO. 29 JANUARI IN KALMTHOUT

SPECIALE VOORWAARDEN!

Zondag 29 januari geopend in Kalmthout: doorlopend van 10 tot 17u.
ma t/m vr: 9-12u & 13-17u, za: 10-16u.                          www.bruvo.be
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

Je vindt vast een
school naar
jouw voorkeur

Het basisonderwijs is 
goed vertegenwoordigd 
in Brasschaat. Een 
geschikte school 
gevonden? Meld je 
digitaal aan.

Meld je digitaal aan vanaf 
28 februari, 12 uur, tot en met 
21 maart 2022, 12 uur.  
Het tĳ dstip waarop je je kind 
aanmeldt heeft  geen invloed op 
de toewĳ zing van de plaatsen.
Ten laatste op 21 april 2023 weet 
je of je je plekje hebt. De school 
neemt dan contact met je op.

Stem nu op je favo-
riete Brasschaatse 
sporter/sportclub

De genomineerden zĳ n gekend. 
Stem vanaf 23 januari tot 12 maart op 
jouw favorieten. En wie verdient de 
Kapitteltrofee? 

Bekĳ k de genomineerden en breng je 
stem uit. De publieksstemming telt 
mee voor 20% van het eindresultaat. 
Verder brengen ook nog vier andere 
categorieën - waaronder sportclubs - 
hun stem uit. Iedere categorie is goed 
voor 20% van het eindresultaat.  

De sportlaureaat met de meeste 
stemmen van het publiek, wordt 
verkozen tot Publiekslieveling.

WERELDMEERDAAGSE
Deze scholenbeurs rond globalisering, 
duurzaamheid en Noord-Zuidthema’s is 
nu ook open voor het brede publiek! Maak 
een reis om de wereld, met onder meer 
een spectaculaire vluchtelingenroute.
Tent over Hemelhoeve (Gemeentepark)
4 en 11 februari, 13:00-18:00

Stem hier  
brasschaat.be/sportgala

Hulp nodig bĳ  het aanmelden? 
Vraag info bĳ  de school van je 
keuze of mail naar 
aanmelden.basisonderwĳ s
@brasschaat.be.  

Voor welke klassen meld je aan? 
• Kleuters geboren in 2021, 2020, 

2019 en 2018.  Meld je kind, 
geboren in 2021, ook aan als 
het in het schooljaar 2023-2024 
nog niet naar school gaat. 

• Alle klassen van lagere school. 
  
Voor wie meld je aan? 
• Broers en zussen van kinderen 

die schoollopen in één van de 
vernoemde scholen. 

• Kinderen van schoolpersoneel. 
• Nieuwe kleuters en leerlingen. 

Toewijzing van overige plaatsen 
gebeurt als volgt
• schoolkeuze 
• wandelafstand tussen 

domicilieadres van je kind tot 
het offi  ciële adres van de school

• lottrekking (bĳ  gelĳ ke 
wandelafstand)

NU EVEN WEL
Komedie van Maria Goos. Vier vrouwen 
komen samen. Er is een groot probleem 
dat opgelost moet worden.
Deschuer57, De Romboutweg 14
3, 4, 9, 10 en 11 februari, 20:30-22:00
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GroenRand blij met erkenning van Antitank-
gracht als drager van klimaatgordel 

 
In de definitieve onderzoeksnota van De Nieuwe Rand komt 
de Antitankgracht naar voor als drager van de klimaatgor-
del. GroenRand ĳvert al jaren voor een opwaardering van 
deze waterloop en is blĳ met deze erkenning.
Langs de gracht zĳn zeer waardevolle bos- en heidecom-
plexen gelegen, zoals het Ertbrandbos, Mastenbos, de 
oude gracht Brasschaat en het Klein en Groot Schietveld. 
De gracht vormt ook een verbindende structuur voor natte 
natuur. De Antitankgracht kruist meerdere beekvalleien 
en eindigt in waardevolle wetlands: de Opstalvallei in de 
Antwerpse Haven in het noorden, zuidwaarts sluit de Anti-
tankgracht aan op het Albertkanaal ter hoogte van de zeer 
waardevolle Tappelbeekvallei. Door deze verbindende 
functie en het goede visbestand heeft de gracht een grote 
potentie als leefgebied of verbindingsgebied voor de otter, 
een bĳzondere toppredator die recent Vlaanderen opnieuw 
koloniseert.
De fortengordel langs de gracht is van internationaal be-
lang als leefgebied voor diverse soorten vleermuizen en in 
die zin beschermd als Habitatrichtlĳngebied (enkel de for-
ten) en cultuurhistorisch landschap.
Daarbĳ is het van belang migratieknelpunten langs de 
gracht weg te werken en de bosrand- en oeverstructuur te 
versterken als corridor voor verschillende soorten.
Tot slot zĳn er in de bossen langs de Antitankgracht verschil-
lende heiderelicten gelegen. De Antitankgracht heeft zo 
een belangrĳke potentie om een verbindende structuur te 
vormen voor de drie grote heidecomplexen in de regio: het 
Grenspark Kalmthoutse heide, en het Klein en Groot Schiet-
veld (allen tevens beschermd als gebieden van de Habitat- 
en Vogelrichtlĳn).
Met het oog op het toekomstig Nationaal Park in de regio is 
de Antitankgracht zeer belangrĳk. Voornaamste knelpunten 
voor de ecologie van de klimaatgordel hier zĳn de versnip-
pering van de bosstructuur door kruisende steenwegen, 
met ook een risico op aanrĳding voor kwetsbare soorten. 
Er is een duidelĳk draagvlak voor de Antitankgracht als kli-
maatgordel, nu de concretisering en de totstandbrenging 
nog.

Bredabaan 408, Brasschaat - Kapelsesteenweg 309, Ekeren-Donk
T: +32 3 434 33 32 - M: +32 497 83 05 40

              Uitvaartzorg De Lelie
 www.uitvaartzorg-delelie.be

Uw verdriet, onze zorg
Uw zorgen zijn de onze 

Eigen rouwcentrum
24 uur op 24, 7 dagen op 7

Wij regelen uw uitvaart van A  
tot Z en helpen u ook met de 
administratie na het overlijden.

Samen kiezen we voor een 
afscheid dat het beste bij de 
overledene en bij u past en waar 
u zich veilig en vertrouwd bij voelt. 
Uw zorgen zijn de onze zodat uw 
verdriet een plaats kan krijgen.

Wenst u meer informatie?  
U kan ons steeds geheel  
vrijblijvend contacteren.

We stappen af van het klassieke concept van een studieavond
en gaan voor een interactief debat waarbij verschillende sprekers
aanwezig zijn, elk met zijn of haar expertise of ervaring.

Naast gespecialiseerde advocaten, zal een team van deskundigen en 
professionele hulpverleners deelnemen aan deze avond:

www.advox.be

Interesse om deze
GRATIS INFOAVOND

bij te wonen? 

Locatie
Bredabaan 652

2930 Brasschaat

Verplicht inschrijven 
administratie@advox.be

Contactbreuk tussen ouder en kind.
Hoe herstellen en wat met ouderverstoting ?

JURIDISCH CAFÉ
Dinsdag 31 januari 2023 om 19.30 uur

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be

Te koop: wegens ver-
huis inboedel: recen-
te eetkamer en salon, 
boxspring(1,20m-2m), 
wasmachine, stofzuiger, 
allerlei huishoudelijke 
spullen. Tel. 0476 980 585
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Nu de aanleg van de 2 nieuwe straten (Gasthuisbeemd en Cocx-
bunder) nagenoeg voltooid is, evenals de 2 appartementsblokken 
aan de Beemdenstraat, hebben die bewoners een eerste voorsmaakje 
gekregen van wat de gevolgen hiervan in de toekomst kunnen zĳ n: 
ondergelopen kelders en tuinen!!! En dit na amper één (1) dag 
regen op donderdag 12 januari 2023 ll.!!!

Ondanks de herhaalde verwittigingen en gestaafde bewĳ zen van-
wege het betrokken wĳ kcomité sinds meer dan 15 jaar, zowel bĳ  de 
gemeente, de bevoegde diensten bĳ  de Provincie, als bĳ  de bevoeg-
de diensten van de Vlaamse Overheid, inclusief minister Zuhal De-
mir, heeft men halsstarrig en tegen alle logica, eigen wetgeving en 
adviezen van wetenschappers in, de bebouwing en dus verharding 
doorgezet.

Vandaag is er weer een schrĳ ven vertrokken, “verlucht” met dezelfde 
dramatische beelden, aan minister Demir en haar kabinet, evenals 
aan de schepen voor Openbare Werken van Brasschaat, Myriam Van 
Honste.

Op het nu nog braakliggend gedeelte palend aan Cocxbunder, 
liggen er nog plannen klaar om verder te bouwen. Deze “nieuw-
komers” (hopelĳ k zĳ n ze verstandig en blĳ ven ze voor altĳ d weg) 
zullen dan kunnen bouwen in een gratis vĳ ver!!!

Dit artikel is uiteraard niet gratis. Om onze fi nanciële situatie op 
peil te houden in het vooruitzicht van toekomstige te voeren 
juridische procedures, wordt het storten van een bĳ drage op de 
rekening van het Wĳ kcomité bĳ  de Beobank onder het nummer 
BE81 9501 0714 5424 nog steeds erg geapprecieerd.
We voeren daarbĳ , zoals reeds vroeger aangehaald, een open en 
transparant beleid. In dit verband vragen we dan ook om uitdruk-
kelĳ k in de Mededeling van de storting Uw e-mailadres te willen 
vermelden!!!
Zo kunnen we jullie snel en zonder veel kosten op de hoogte houden 
van de uitgaven die we voor procedure- en advocaatkosten gemaakt 
hebben; ook om iedereen te kunnen contacteren om niet-gebruikte 
gelden te kunnen terugstorten!!!

Laten we het volgende afspreken bĳ  de vermelding van je e-mail:
eerste deel   at   naam provider
(voorbeeld: lucbosmans1947   at   gmail.com)
We zenden jullie kort nadien een 
ontvangst-e-mail van jullie storting.

BRASSCHAAT ZWEMT
in Tuinen en Kelders van de bewoners aan De Tomermaat

Achter de tuinen parallel 
aan de Tomermaat

Nieuwe weg en paardenweide

Nieuwe weg vanuit de Beemdenstraat 
richting paardenweide

Nieuwe bouwpercelen in 
“Het Leeg de Rietbeemden” te koop!

Voor bĳ komende vragen kan U steeds 
terecht op volgende e-mail-adressen:

lucbosmans1947@gmail.com
marc.duhoux@telenet.be
simonne.michielsen@telenet.be
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Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

verlindendak@gmail.com

Slagerij - Traiteur

SCHELTJENS
zoekt

FLEXI
MEDEWERKERS

voor keuken,
winkel en op locatie!

Ook ervaren

SLAGERSGAST
en

BBQ-BAKKERS
 gevraagd!

T. 0485 747 856

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

Gezocht: kindvriendelĳ -
ke, betrouwbare gezins-
hulp/nanny die 3 namid-
dagen per week (15-19 
uur op di/do/vr) op ons 
zoontje kan passen van 9 
maanden oud in Schoten. 
Zeer goede verloning. 
Vanaf feb/mrt 2023. 
0469 144 722

WĲ  KOPEN BOEKEN 
0473 982 564

    0,0 - 7,6 L/100KM       0 – 173 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

 Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.

Info en voorwaarden in de showroom. De vermelde waarden zijn gebaseerd op de WLTPtest methode en gelden voor de Mazda MX30 (afgebeeld in optionele koetswerkkleur Ceramic White 3-tone), 
Mazda CX30 (afgebeeld in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal), Mazda CX5 (afgebeeld in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal) en Mazda CX60 (afgebeeld in optionele koetswerk-
kleur Soul Red Crystal). V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 
0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

Ik zoek werk, poetsen 
& strĳ ken, ook weekend. 
0485/223 543

Te koop ± 250 oorlogs-
boeken 14/18 - 40/45 en 
andere. € 125 voor alles. 
Tel. 0492/263 118

Initiatie Twitter, Face-
book, Instagram. . . gez. 
0499 730 613. Omg. Klina.

Wegens verhuis garage-
verkoop op 4 februari. 
Lage Kaart 121 vanaf 10u. 

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

Goedkoop verwĳ deren 
van coniferen. Gratis of-
ferte. 0487/715 534

De Polygoon vzw presenteert

Genie kent geen geslacht
Woensdag 15 februari 2023 om 20u. Lezing door Mary Wats-
on-Kullmann over: Jeugdliteratuur, Exil literatuur, de meest 
belovende hedendaagse schrĳ fsters.
Ticket 10 euro. Reserveren via mail aan Hedwig Van Roost op 
hedwig.van.roost@telenet.be
Locatie: De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide 
www.depolygoon.com

Tuinonderhoud, erva-
ren 60+er: Grasmaai-
en, snoeien, bladeren 
opruimen, klusjes in de 
tuin, onderhoud, spitten, 
zaaien. ...... Bestelwagen, 
aanhangwagen. 
0471 726 667

Gezocht:  winke lbe-
d i e n d e / j o b s t u d e n -
ten voor in s lageri j . 
U re n  b e s p re e k b a a r 
Tel: 03 653 05 38

Gezocht: enthousiaste, 
lieve, betrouwbare nanny 
om onze twee kindjes (4.5 
en 3 jaar oud) 2 namidda-
gen per week (van 15u 
tot 18u30) van school te 
halen en op te vangen bĳ 
ons thuis te Brasschaat. 
0475 284 542
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BLACKBIRD 

WIJ LEVEREN EN PLAATSEN UW 
RAMEN, DEUREN EN ROLLUIKEN

Glas:

Renovatiewerken:

Vraag uw gratis offerte aan:

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Centrale verwarming

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

UIT DE HAND TE KOOP
  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. 

 Eikendreef 58 -  bouwgrond - 
1.728m² ( 25 x 69 )

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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ENERGIEZUINIGE
NIEUWBOUWWONINGEN
LAGE KAART BRASSCHAAT

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)

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

60
JAAR

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

TUINENKRISHERREMANS.be

Alle tuinwerken 
van A tot Z: 

aanleg, onderhoud, 
verzorging en 

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

0477 261 353

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

Reparatie van verzakte 
klinkers. Gratis offerte. 
0487/715 534

Te koop gevraagd: post-
zegelverzamel ingen, 
munten, strips. Hoogste 
prijs en contante beta-
ling. T. 0475 622 978

Kapster & schoonheids-
specialiste aan huis. 
0468/009 483
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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
078 052 727 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  

30 JANUARI
31 JANUARI

1 FEBRUARI
2 FEBRUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

23 JANUARI
24 JANUARI

25 JANUARI
26 JANUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING 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

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

van Nin-

Ook op moei-

. 

ters ook voor export. 
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Kapelsesteenweg 148 
te Brasschaat (zijweg) 

Unieke lichtrijke woning met loftge-
voel op zeer goede locatie aan rand 

Vriesdonk! EPC 129 (B) EK conform

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

Beste, voor de verkoop 
van jullie wagen mogen 
jullie mĳ ook eens opbel-
len zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0479 091 504

Jong gemotiveerde 
man zoekt werk als tuin-
man. Eng. 0465/585 259

Te koop: droog brand-
hout. Kant en klaar thuis 
gebracht. 0495 914 096

Aankoop antiek beelden,
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken,
porselein, alle prĳs-
klassen. T. 0495 574 852.
U kan ook zaken mee-
brengen en aanbieden 
in onze winkel. Alle info 
op www.krisvoeten.be

Ik maak websites in bĳ-
beroep. Niet duur. 0489 
770 571

Bekwame vrouw ge-
zocht om huis te poetsen. 
0486/482 666

Gezond afslanken, meer 
energie, terug fit. Herbali-
fe. 0479/995 582

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

Poetsvrouw m. 20 jaar 
ervaring zoekt werk, ook 
strijken. 0465/780 617

Bomen Patrick Geerts
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

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

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. Prĳs €870 + € 30. Tel. 
0474/474 641

Te koop universe le 
freesmachine, boor-frees-
combinatie kolomboorm-
achine, elektrische werk-
tuigen, bouwmachines. 
Tel. 0486/503 194

METAALBEWERKING: 
draaien, frezen, lassen. 
Nieuw & herstel l ing. 
0486/503 194

Te huur: M-t-H, Berrélei. 
vol. gerenov. glv app.
50 m², 1 slpk., tuin. onm. 
vrĳ. Tel. 0475 222 530

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

Ik doe alle kleine tuin-
werken,  grasmaaien, 
opkuisen blad, onder-
houd tuin (eventueel op 
vaste basis of eenmalig), 
snoeien , verticuteren van 
gazons je kan mĳ contac-
teren op tuinpuzzelaar@
hotmail.com of 0476 466 
216

Poolse mannen doen 
renovatiewerken. Gy-
proc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
NL-talig, gratis prĳsofferte 
& referenties. 0496/637 
978 of 0496/084 168

Elektriciteitswerken 
Elekpro, onderh. ge-
bouw 7/7 0484/993 359

African woman looking 
for a man. Whatssapp 
237 679 254 578

Verzamelaar geeft goe-
de prijs voor uw LP’s, 
strips, speelgoed met 
verpakking, design, zeef-
drukken en kunstboeken. 
0473 828 830

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw en strĳkster. 
Een hele dag. Ik werk 
grondig en zelfstandig. 
GSM 0466 203 061

Te koop: 1-pers. bed, 
elektr. verstelb. hoofd + 
voeten. 03/651 30 53

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbren-
gen. 0485 644 993

I k  z o e k  w e r k  a l s 
poetsvrouw.  m. re-
ferenties Enkel  ser i -
euze  aanbiedingen. 
0466/423 734

Te koop: zeldzame vaas 
retro V.S.L. getekend Uni-
ca, ontwerp:
René Delvenne. 
0484/991 910

Vacature: Verantw. Pro-
jectontwikkeling is ge-
specialiseerd in energe-
tische totaal renovaties. 
Wĳ zĳn op zoek naar een 
allrounder in bĳv. lood-
gieterij, sanitair, elek-
triciteit. Goed loon en 
firmawagen, plus gsm. 
0475 569 706

Te huur: Brass. C. app. 1e 
V. , 2 slpk., zonneter. gn 
lift, gar. Hofstr. 40, vrĳ. T. 
03/651 77 68
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Engel & Völkers Antwerpen Noord kantoren Brasschaat, Kalmthout en Schilde
kantoor Brasschaat: Tel. 03-658 12 00  Bredabaan 280  2930 Brasschaat

brasschaat@engelvoelkers.com  www.engelvoelkers.com/antwerpen

Dit zĳ n slechts enkele panden die 
wĳ  recentelĳ k hebben verkocht.

Wĳ  beschikken over een groot klantenbestand dat op zoek is naar gelĳ kaardige panden.
Bent u van plan uw eigendom te verkopen aarzel dan niet ons vrĳ blĳ vend te contacteren 

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

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

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

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


