
68e Jaargang     nr. 6    8 februari 2023

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.

vanaf € 695

Kwaliteit zonder zorgen

Renoveren op ruim 1 week

   03 680 19 50  +50 jaar ervaring Eén vaste contactpersoon

PAALSTRAAT 149    2900 SCHOTEN     03 680 19 50
INFO@BOUWCENTRALENV.BE    WWW.BOUWCENTRALENV.BE

UW BADKAMER LATEN OPMETEN  
DOOR ONZE RENOVATIE-EXPERT?

OPTIEK DE BEENHOUWER
DR. ROOSENSPLEIN 19

2930 BRASSCHAAT
03 651 84 45

www.optiekdebeenhouwer.com

03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

WIE KEUKEN 
DENKT

DENKT CASCAN

  GEMENGD VERBRUIK (l/100km): 
  CO2 (g/km):VABIS Brasschaatsteenweg 306

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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TE HUUR: MAGAZIJNRUIMTE

 

Info:
0472 677 238

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

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

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

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

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

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

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

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

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

Tentoonstelling ‘Hier’
Fotografi e: Tanja Schoutens
Ik wandel met blik op on-
eindig, of toch niet… waar-
nemend, 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 lang-
geleden passeerde. Kleine
dingen of herinneringen, die 
opduiken in dat ene beeld.
Fototentoonstelling ‘Hier’ 
op 11 en 12 februari 2023, 
van 11u tot 17u in ’t Kratje,
Gasthuisstraat 7, Gooreind.

Onderhoud van tuinen. 
30 j. ervaring. €15/u. 
0487/715 534

Gratis brandhout. Zelf 
afzagen. gelegen te Scho-
ten. 0475/261 733

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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SCAN HIER 

Ontdek onze leuke 
Valentijnscadeaus!

MIMELITTLETHINGS

STUDIO ROOS

CLOVER GIN 

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.

Walda Pairon
valentijn
opendeurdagen

Vrĳ dag & zaterdag: 3 en 4 - 10 en 11 februari
zondag 12 februari

woensdag 14 februari
Telkens van 12u 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

MODERNLIFE W1 EN T1

DE DROOGKAST DIE LUISTERT 
NAAR DE WASMACHINE

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

Ik zoek werk, fabriek, ho-
reca, computer, schoon-
maak, chauffeur, prog. 
van weegsch. (syst. anal.) 
0477/351 767

Leegmaken van wo-
ningen van kelder tot 
zolder  ook aankoop 
antieke meubelen bel 
vrijblijvend Sven: 0477 
670 668 E-mail: depotv@
outlook.com

S P E C I A L  O F F E R

VALENTINE’S
SALE

2 0 %  D I S C O U N T
F O R  N E W  C L I E N T S

0 1  F E B  -  1 4  F E B

W W W.T I N T O F B E A U T Y. B E
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Participatie voor
Mobiliteitsplan  en Wijkplannen Mobiliteit

Brasschaat vernieuwt haar mobiliteitsplan. Het bestuur zoekt oplossingen voor tal van 
vragen: waar zitten de moeilĳke verkeerspunten?, hoe maken we de schoolomgevingen 
verkeersveiliger?, hoe bouwen we ons fietsroutenetwerk uit?, welke parkeermaatregelen 
nemen we?, …  Tĳdens de 3 fases van de opmaak van het plan vraagt het bestuur actieve 
deelname d.m.v. een burgerpanel. Op het kick-off infomoment van 16 februari (19.30 
Atrium, Verhoevenlei 11) krĳgen alle burgers info over de aanpak van dit mobiliteitsplan.
Daarnaast organiseert de gemeente naar het voorbeeld van de Kaart mobiliteitswork-
shops per wĳk. “In dit participatietraject zoeken we draagvlak voor bepaalde maatregelen. 
We starten in maart met Vriesdonk, in april met Mariaburg. In mei volgen Maria-ter-Heide 
en Bethanie, in juni Centrum en Driehoek”. Schepen van mobiliteit Goele Fonteyn nodigt 
iedereen uit om op een constructieve manier deel te nemen en samen de mobiliteit in de 
wĳk te verbeteren. www.brasschaat.be/mobiliteit/mobiliteitsplan

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 ?

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

WĲ KOPEN BOEKEN 
0473 982 564

Ervaren gemotiveer-
de tuinier, zoekt nieuw 
cliënteel, voor regel-
matig onderhoud en/of 
aanplanting van tuinen.
(omgeving Brasschaat) 
Werkzaam met eigen ma-
terieel en eventueel met 
meenam van tuinafval. 
GSM 0476 582 757

Gratis opruimen van in-
boedels. Bel vrĳblĳvend 
0478 536 719

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

Te koop: 2x vitrinekas-
ten in Grenen, leder 
salon 2+1zit, 2 keuken-
tafels + 8 stoelen ma-
tras 1,40m op 2m 2x lat-
tenbodem 0.70 op 2m. 
p.o.t.k. 0483/100 740

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

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 
0495/789 031
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TEL: 03/291 31 25   TEL: 03/645 30 65

TROUWDAGEN 10 - 11 - 12 FEBRUARI
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03 650 15 15  ·  SERENI.BE

“Het was goed en het was genoeg.”

Emilienne Vande Cloot
Partner van 

Eddy De Mondt

Geboren te Brasschaat op 5 april 1943
en overleden in het ZNA St. Elisabeth te Antwerpen 

op 27 januari 2023.

Dit bericht geldt als kennisgeving.

Met dank aan allen die mee voor haar gezorgd hebben.

Condoleren:
Bredabaan 913 - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/emiliennevandecloot

Neen, het gaat niet goed met onze wereld
waar een machtsstrijd tussen 'Het Westen' en 'Het Oosten' 
heerst, omdat 'Het Westen’ haar dominantie over de wereld 
niet wil verliezen! Ook in de plaatselijke politiek wil men laten 
zien wie er baas is!
Telkens ik mij in het dorp begeef, vragen mensen mij: "Wan-
neer schrijf je nog eens in de Brasschaatse Film?" Neen, ik 
ben niet gestopt als "kritisch" burger, maar heb mijn actieter-
rein verruimd tot "geopolitiek".
Willen jullie mij volgen? Dat kan via Facebook. Ga naar Pa-
trick Van Noten en daar vind je twee Facebook-pagina’s on-
der de benaming "A Forum for Peace". 1) Eén wereldwijd en 
2) Eén speciaal voor het Midden-Oosten en Afrika. Helaas 
zitten die aan het maximum aantal leden, 10.000 leden we-
reldwijd met honderden groepen van tienduizenden leden 
met dus een bereik van miljoenen mensen wereldwijd. Maar 
u vindt op mijn naam ook Facebook groepen "onder titel...
van Brasschaat...", waar ik jullie nog lid van kan maken en 
jullie mij kunnen volgen. Ik ben dus nog steeds een "kritisch" 
burger die zich inzet voor de komende generaties en die dus 
ook nog steeds "Het Basschaatse politieke reilen en zeilen" 
(titel van mijn boek) volg! Én... inderdaad, zoals velen on-

dertussen reeds hebben 
gehoord of gelezen, heb 
ik "Klacht met Burgerlijke 
Partijstelling" ingediend 
tegen het huidig gemeen-
tebestuur van Brasschaat 
wegens gesjoemel, het 
hanteren van twee maten 
en twee gewichten, het 
niet volgen van wetten en 

wegens valsheid in geschrifte! Zie bijgevoegde foto van de 
bewijsstukken.
Ik ben ondertussen ingegaan op het voorstel van de onder-
zoeksrechter om akkoord te gaan met een bemiddelaar op 
voorwaarde dat het gemeentebestuur handelingen en be-
slissingen die indruisen tegen ‘de letter’en ‘de geest’ van 
de wet wil herzien! Wordt vervolgd zodra deze procedure 
voorbij is. Heeft u ook zaken die indruisen tegen de wet, 
dan kan u dit melden: patvnoten@gmail.com Weet hierbij 
dat er in onze democratie een wet bestaat op “inzage van 
bestuursdocumenten”. Patrick Van Noten

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…

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

Weduwe 69 jaar  is 
op zoek naar gezel-
schap van een vrien-
d e l i j k e  m a n  o m g . 
Wuustw. 0476/566 782

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

Bĳ les wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren 
erv., @huis. 0474/976 466

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

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

Het leger is al enige tĳ d bezig om een omheining te plaatsen 
rond het Groot Schietveld. Zo wil het Bataljon Artillerie voor-
komen dat er burgers terechtkomen op het militair domein. 
Het komt namelĳ k te vaak voor dat er mensen worden betrapt 
in verboden en gevaarlĳ k gebied. 
De gemeenten Brecht, Wuustwezel en het Belgische leger 
hebben de laatste maanden intense contacten gehad. Trans-
parante contacten, het goed nabuurschap maar ook respect 
voor het specifi eke statuut van een militair domein staan cen-
traal in de vernieuwde samenwerking.
De gemeente Brecht is blĳ  dat periodieke, begeleide natuur-
wandelingen op het militair domein terug tot de mogelĳ khe-
den behoren. Op vraag van het lokaal bestuur Wuustwezel is 
er vlak naast de nieuwe omheining een doorgang gemaakt 
aan de kant van de E10-plas. Zo wordt het opnieuw  mogelĳ k 
om van de Kampweg naar de Schaapsdĳ k te wandelen en te 
fi etsen. 
Het nieuwe pad biedt een oplossing voor de vele natuurlief-
hebbers, die van het Uilenbos naar het Marum of het Beers-
gatbos willen. Daarbovenop komt er ook een nieuwe wan-
del- en fi etsroute naar Gooreind langs diezelfde linie. Vanaf 
de Gasthuisdreef richting Gooreind zullen er nieuwe wandel-
knooppunten komen. 
Defensie is ook bereid om op korte termĳ n samen met Brecht 
en Wuustwezel te onderzoeken of het mogelĳ k is om de zoge-
naamde transversalen tussen Gooreind en Overbroek open te 
stellen in het weekend, als er geen schietoefeningen plaats-
vinden en er geen brandgevaar is. Er wordt ook bekeken of er 
af en toe evenementen kunnen plaatsvinden.
Door de verantwoordelĳ kheden van Defensie en de verande-
rende veiligheidssituatie op het Groot Schietveld, is een over-
eenkomst alleen mogelĳ k als er concrete afspraken worden 
gemaakt over de nodige veiligheidsmaatregelen. Daarvoor 
zĳ n bĳ komende gesprekken nodig. Bovendien moet de prak-
tische haalbaarheid worden afgetoetst met beide gemeenten 
en Defensie. Het leger is alvast bereid om gedeeltelĳ k bĳ  te 
dragen aan de kosten van de veiligheidsmaatregelen.
De gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel werken in 
goed vertrouwen verder met Defensie aan de realisaties op 
het militair domein. Zĳ  engageren zich ertoe om dit verder te 
blĳ ven doen in het kader van het goed nabuurschap.

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

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

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

zoekt

Wat zĳ n de oorzaken van het onbehagen nu?” door Paul 
Verhaeghe. Donderdag 16 februari 2023 – 20.00 tot 22.00 
uur. Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat. Wat 
maakt dat het onbehagen bĳ  ons zo groot is en van jaar tot 
jaar toeneemt?  Toch leven wĳ  – in vergelĳ king met de rest 
van de wereld – in een paradĳ s. Waarom voelt dat dan niet 
zo aan?  De spreker neemt ons mee in zĳ n beschouwingen 
en er is ook ruim tĳ d om je vragen te stellen en in gesprek 
te gaan met hem. Paul Verhaeghe is psychoanalyticus en 
cultuurfi losoof. Meer info vind je op onze website www.da-
vidsfondsbrasschaat.be (onder “Activiteiten”). Inschrĳ ven 
via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  Ria Key-
sers (T. 03 652 12 86).

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T  I . S . M .  L I T E R A T U U R  V L A A N D E R E N

LEZING “MENS EN MAATSCHAPPIJ.  

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

GAAT JE RELATIE GEBUKT ONDER CONFLICT OF SLEUR ?

LIJKT HET MAAR NIET TE LUKKEN IN DE LIEFDE ?

ZIT JE VAST MET IETS IN JE LEVEN ?

0477.810.317 www.wingd.be

SCAN MIJ!

Opmaak EPC-attest: 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

bijles Frans (véél er-
var ing)  t /m 16 jaar. 
0486/553 687

Man zoekt werk. Reno-
vatie & restauratie. Binnen 
& buiten. 0485/257 772

Opzoek naar een han-
delspand met veel visi-
biteit en mogelĳ kheden? 
Dit pand werd recent 
volledig gerenoveerd 
en bevind zich op de 
Kapelsesteenweg 354 
te Brasschaat. Interesse? 
Aarzel niet 
info@neonvastgoed.be

Algemeen tuinonder-
houd en aanleg Snoei-
en, bomen vellen, hagen 
scheren, onkruid wieden, 
zaaien, maaien en verti-
cuteerwerk. Doorlopend 
onderhoud of periodiek 
op maat . Kurt Van Wiele 
0477 991 949 
kurt_van_wiele@skynet.be

Te koop: Audi A2, 2002, 
119.000km, 1ste eig. € 
3.000, 0475 838 139. Net 
gekeurd.

Po e t s h u l p  g e z o c h t 
3-4u./2wkn. Mag met 
dienstencheque 
Tel. 03 633 30 88

Ik zoek poetswerk, strĳ -
ken & wassen. Serieuze 
aanvragen. 0467/802 235

Te koop:  kinderbox, 
nieuw €30. Verstelbaar, 
3 hoogtes, wentelwiel-
tjes. Foto’s beschikb. 
0479/906 765

Repareren van uw verzak-
te oprit + alle bestratings-
werken. 0487/715 534

Algemene renovatie-
werken, totaal badk. re-
novatie, bezetten, gypr. 
werk, vloeren, aanleg 
terrassen, sanitair & ver-
warmingswerken, tege-
len. 0486/150 474
www.bear-renovations.be

Maatkasten-vakman-
schap aan een eerlijke 
prĳ s! Ik kom graag langs 
voor een vrijblijvende 
offerte: 0494 115 825

Vrouw zoekt werk. Kui-
sen, strĳ ken, wassen. Erv. 
Eng. & Nl. 0487/851 329

We KOPEN Range Ro-
vers diesel met veel kms. 
Bel ons! 0497 555 522

Te huur: Meeslaan 5, 
Brasschaat. App. 2e ver-
diep, 2 slpk, terras, gara-
ge, onm. vrĳ . € 800. Tel. 
0470 313 126



inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

DE LAATSTE VAN DE LEZER
De Lezer vzw viert zijn 35e verjaardag en het 
einde van de organisatie. In stijl en met de 
vele vrienden van het boek die de we voorbije 
jaren hebben ontmoet. 
Gemeentehuis
11 februari, 19:30

BATALJON ARTILLERIE -  FYSIEKE JOBDAG 
Ga je graag fysieke uitdagingen aan? Wil je 
leren werken met kanonnen?
Kwartier West (ingang Kapellei)
15 februari, 13:00 - 17:00

KINDEREN MET EXTRA ZORGNODEN - 
INFOAVOND VOOR OUDERS
Word wegwijs in het doolhof van diensten en 
tegemoetkomingen.
Triolo school, Miksebaan 264
15 februari, 19:30 - 22:00

OVER MENS EN MAATSCHAPPIJ
Lezing door Paul Verhaeghe, doctor in de 
klinische psychologie.
Ons Middelheem
16 februari, 20:00

Doneer je kledĳ  
voortaan aan de 
Kringwinkel

Het is niet langer mogelĳ k om 
bĳ  Open Huis Kabas kledĳ  of 
babyspullen af te geven. Er zullen 
sporadisch inzamelingsacties 
worden georganiseerd, maar 
daarover communiceren we dan 
op dat moment.

Mensen die het moeilĳ k hebben, 
kan je steunen op verschillende 
manieren. Onder andere door het 

doneren van kledĳ  of babyspullen 
die een tweede of derde leven 
verdienen. Hiervoor werken we 
voortaan samen met de Kring-
winkel, en dus niet langer via de 
boetiek van Open Huis Kabas.

Voor afgift e van goederen in 
goede staat kan je tĳ dens de 
openingsuren terecht in de 
Kringwinkel van Brasschaat, 
Bredabaan 651.

Meer info 
dekringwinkel.be
03 217 25 19
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•
•
•

Donderdag 16 februari 2023
16.00 - 20.00 uur
Sporthal Koch Gooreind

Vind de job van je leven dicht bij huis
REGIOJOBBEURS

Ook gemeente

Brasschaat 

is aanwezig. 

Ontdek snel 

onze vacatures! 01 maart    verwarmen
08 maart   snelle energiebesparing
15 maart    warm water
22 maart   muur- en raamisolatie
29 maart   zonnepanelen

Infosessies in Brasschaat
Gemeentehuis, Verhoevenlei 11 | 19:30

De sessies zijn gratis. 
Inschrijven is verpllicht en doe je door de QR code hiernaast te scannen. 

Of surf naar https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies 
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ValentijnValentijn

BREDABAAN 152 BRASSCHAAT

NU OOK MERKEN OUTLET

-50%
-60%
-70% 

Ontdek het hele jaar
door outletprijzen
die tot 70% lager 

liggen dan de
adviesprijs.

WORD POETSHELD     MOOI LOONPAKKET

C.V.
C.V

.

JOBDATING
V A L E N T I J N S

13 T.E.M. 17 FEBRUARI 2023

BREDABAAN 152 BRASSCHAAT 04 87 49 71 89SOLLICITEER

Valentijnsactie
 Verwen je liefde 

Een cadeau en mooie bloemen
Bij besteding vanaf € 50,- bij KIKI for you

krijg je een waardebon t.w.v.  € 15,-
te besteden bij Bloemenatelier Baccara.

Deze actie is geldig van 7 t/m 15 februari

Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be

Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Persoonlijk advies, vrij inkom, inname in consignatie.

Trendy en betaalbare 2e hands en nieuwe merkkleding, 
handtassen en schoenen voor dames... 1 adres!

onze nieuwe collectie is binnen

op reiniging van alle
jassen en mantels

op reiniging van
gordijnen

*broek/rok/pull
gratis gereinigd

*hemd gratis gewassen
en gestreken

op reiniging van
skikleding

**

Valentijn
is pas een feest 
met betoverende
lingerie van
bij

Tel. 03 651 49 71
www.lingeriean.be

lingerie
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Bakkerij Manus bestaat 30 jaar en verloot een 
gloednieuwe auto onder de duizenden klanten

“Win een exclusieve Manus-
FIAT 500” prĳ kt er op het win-
kelraam van Bakkerĳ  Manus in 
Kapellen en Brasschaat. Met 
deze zotte stunt kondigt bak-
kerĳ  Manus hun 30ste verjaar-
dag aan! 
Bakker trakteert voor eigen 
verjaardag
“Het is de aftrap van een heus 
feestjaar”, kondigt Emelie 
Janssens van Patisserie Ma-

nus aan. Vanaf 1 februari lanceert de bekende Kapels-Brasschaatse bakkerĳ  
deze wedstrĳ d via sociale media. ‘Iedereen mag meedoen, ons cliënteel in 
Kapellen en Brasschaat. Maar we weten ook dat er heel wat klanten vanuit 
het centrum van Antwerpen en nog verder komen om onze lekkernĳ en te 
komen kopen.” Lacht Herman van Manus, “Iedereen maakt kans op onze 
exclusieve Manus-Fiat 500, gedecoreerd met – hoe kan het ook anders – lek-
kere macarons en pralines”.
Deelnemen is eenvoudig via sociale media. Liken,  taggen en je gegevens 
achterlaten is al voldoende om kans te maken  Ook onze klanten zonder so-
cial media kunnen deelnemen door een formulier in de winkels in te vullen. 
Elke week, en dat gedurende 5 weken, maakt Manus één mogelĳ ke winnaar 
bekend. Wie van de  5 kandidaat – winnaars met de Manus-Fiat 500 naar 
huis mag, wordt pas op 12 maart bekend gemaakt. “We nodigen de voor-
lopige 5 winnaars uit in het Kasteel van Brasschaat, en maken ter plaatse 
de allerlaatste kandidaat bekend. De uiteindelĳ ke winnaar zal door een on-
schuldige hand bekend gemaakt worden. En natuurlĳ k zal taart, een hapje 
en een drankje dan zeker niet ontbreken”, vult Max, van Patisserie Manus 
lachend aan. “De wagen zal tĳ dens de actie 3 weken voor ons fi liaal in Bras-
schaat staan en 3 weken voor Manus Bis in Kapellen. Kwestie van iedereen 
al wat te verlekkeren.”
Lokale samenwerking 
Manus ging voor deze actie een samenwerking aan met Garage Ribbens. 
Toen de vraag kwam om een exclusieve Manus-wagen te voorzien, hebben 
we niet getwĳ feld. Wĳ  werken graag mee aan projecten die de lokale han-
del ondersteunen, zoals deze, licht Patrick Ribbens toe.  Het is trouwens niet 
de eerste keer dat Manus trakteert. Vorige maand gaven we nog een prach-
tig juweel weg bĳ  een driekoningentaart isw met Mas Tu Vu Jewels, vandaag 
maak je kans op een Fiat 500, en we hebben nog heel wat in petto voor de 
komende maanden, weet Emelie Janssens van Patisserie Manus. Hou onze 
sociale media dus zeker in het oog. De winactie loopt van 1 feb. tot 12 mrt ‘23.

7,5 Miljoen keer sportplezier 
bij Sportoase Elshout
Brasschaat/Schoten

T. 0494 429 439

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

We beginnen met eenvoudige gerechten. Wat staat er op 
de menu? Een alcoholvrĳ  drankje met “Prikkertje van zalm 
en kwartelei” en “Reuzegarnaal met sinaasappelsaus”. Kip-
rolletjes met graanmosterd en dragon en als afsluiter een 
Antwerpse koffi e. Ingrediënten worden ter plaatse betaald.
De les gaat door in de Emmaüs zaal om 19.00 uur
Info en inschrĳ ven bĳ  Chris Vervliet: gsm 0496 55 06 07
Prĳ s per les : 14€ leden – 17€ niet leden, dranken inbegrepen.

F E M M A  B R A S S C H A A T  C E N T R U M

SAMEN KOKEN OP 20/23

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

Trio van welkomst hapjes
******

Sint-Jacobsnoot / prei / dry martini / pompoen
Of

Of
Jong rund / knolselder / radijs / kombucha

Of
Skrei / tijgermelk / koolrabi / tempura

******
Zeeduivel / shi-take / tijgergarnaal / aardpeer

Of
Lamssteak / mais / venkel / pompoen / groene 

mosterd
Of

Speenvarken / bladerdeeg / kervel / bataat
Of

Grana Padano
******

Gebakken Camembert / vijg / gember / appel
Of

Of
Aardbei / framboos / chocolade

Valentijn 14 februari “23

€ 40 per persoon / menu per tafel te nemen

Ik doe alle kleine tuin-
werken,  grasmaaien, 
opkuisen blad, onder-
houd tuin (eventueel 
op vaste basis of een-
malig), snoeien , verti-
cuteren van gazons je 
kan mij contacteren op 
tuinpuzzelaar@hotmail.
com of 0476 466 216

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
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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

Asbestattest nodig
voor de verkoop van uw woning?

Bel ons !

0493 483 291
asbestattestonline@gmail.com

www.asbest-attest.online

Donderdag 23 februari 2023, 14 uur: Diane De Keyzer 
spreekt over haar eerste boek, “Madame est servie. Leven 
in dienst van adel en burgerĳ  [1900-1995]”. We kennen al-
lemaal wel iemand die is ‘gaan dienen’. Zo niet, dan wel 
iemand die personeel in dienst had. In 1930 verdienden 
166.000 mensen hun brood in dienst bĳ  de plaatselĳ ke 
kasteelheer of in stedelĳ ke herenhuizen. De mannen wa-
ren ‘valet de chambre’, chauffeur of hovenier. De meisjes 
dienden als keukenmeid, kindermeisje of ‘fi lle à tout faire’. 
Hun geschiedenis werd voordien nooit beschreven, om-
dat het over een wereld gaat die zich tussen vier muren 
afspeelt. Bovendien hadden de hogere klassen er geen 
enkel voordeel bĳ  om het verhaal over hun huisperso-
neel uit de doeken te doen, omdat het meestal hun eigen 
verborgen verhaal was. Het was dus de hoogste tĳ d om 
deze brok sociale geschiedenis te onthullen. Plaats: Foy-
ergebouw van Prins Kavelhof, Van Hemelrĳ cklei 80, Bras-
schaat. Inschrĳ ven: door overschrĳ ving op rekeningnum-
mer BE90 4151 1545 1132 van NEOS-Brasschaat met 
vermelding “De Keyzer 23 feb”, ten laatste op 19 februari.                                                                                                                                        
Prĳ s (drankje inbegrepen): 7 euro voor leden van NEOS, 10 
euro voor niet-leden. Aan de kassa: 1 euro extra. Info: Moni-
que Boucquey – 03 651 48 93 / Niki Peeters – 0477 45 84 98

N E O S  B R A S S C H A A T

LEZING DOOR DIANE DE KEYZER “MADAME 
EST SERVIE”, FOYERZAAL PRINS KAVELHOF

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

I k  m a a k  w e b s i t e s 
i n  b i j b e ro e p .  

Ik zoek werk.

Ik zoek gratis spullen 
v. rommelmarkt.

Te koop gevraagd: 

Schilder-/behangwer-
ken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf. 

Vijfde Algemene Quiz 
MB. 

METAALBEWERKING: 

Goedkoop verwĳ deren 
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VERWARMING | ZONNE-ENERGIE | ONDERHOUD | SCHOUWVEGEN
WARMTEPOMPEN | CONDENSATIEKETELS | DEPANNAGEDIENST
CAMERA-INSPECTIE | SANITAIRE WERKEN | AIRCONDITIONING
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

60
JAAR

Vlaanderen is een dichtbevolkte lap grond met een hoge graad van verste-
delĳking, en toch is de otter hier aan een bescheiden opmars bezig. Dat deze 
iconische soort zĳn weg vindt naar onze natuur, is een dankbare beloning voor 
alle inspanningen die de afgelopen jaren gedaan werden om zĳn waterrĳke 
leefgebied te verbeteren. In Vlaanderen is de otterpopulatie zwaar achteruit-
gegaan, om niet te zeggen verdwenen. De toenemende watervervuiling, het 
feit dat we geen bio-topen meer hadden voor de otter 
maar ook de enorme versnippering, hebben ertoe ge-
leid dat de otter gewoon uit onze omgeving verdwenen 
was. Sinds 2012 duiken er op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen af en toe sporen en camerabeelden op die 
wĳzen op de aanwezigheid van een otter.
GroenRand heeft samen met verschillende partners de 
otter in 2021 extra in beeld gebracht (het Jaar van de 
Otter/Olga otter) in de hoop dat de Vlaamse Regering 
het soortenbeschermingsprogramma otter zou goed-
keuren. En deze kers op de taart is er! Vanaf nu zal dit 

GROENRAND VERWELKOMT HET GOEDGEKEURDE SOORTENBESCHERMINGSPROGRAMMA VAN DE OTTER
nieuwe soortenbeschermingsprogramma in werking treden. Zulk programma 
wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptĳd van 5 jaar. Daarna 
kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de no-
dige aanpassingen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is dus 
een officieel document en niet vrĳblĳvend. De gemaakte afspraken binnen 
zo’n programma zĳn beslist beleid en dus bindend. 

Waterkwaliteit is verbeterd, maar er is nog werk op de 
plank 
Door hun veeleisendheid zĳn otters ideale indicatoren 
voor de milieu- en natuurkwaliteit van waterrĳke gebie-
den. Waar het goed gaat met de otter, is het ecosysteem 
goed of herstellende en gaat het ook tal van andere soor-
ten voor de wind. De otter definitief terughalen is geen 
gemakkelĳke opdracht. Otters hebben immers voorkeur 
voor proper water, een degelĳk waterpeil, voldoende rust 
en een gevarieerd natuurlĳk landschap langs de oevers.

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 12u en van 14 tot 18u - 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 !!!

€ 3
€ 6
€ 9

€ 12
€ 15

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

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

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Aankoop alle wagens. 
Diesel, benzine, defect, 
veel of weinig kilome-
ters ook voor export. 
Contante betaling of via 
overschrĳving. Bel gerust 
vrĳblĳvend 0491 758 399
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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  

13 FEBRUARI
14 FEBRUARI

15 FEBRUARI
16 FEBRUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

6 FEBRUARI
7 FEBRUARI

8 FEBRUARI
9 FEBRUARI

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

Verantw. Pro-

tische totaal renovaties. 
Wĳ  zĳ n op zoek naar 

 elek-
triciteit. Goed loon en 

drukken en kunstboeken. 
0473 828 830

 bin-
nen en buiten door Pool-

 Juwelier Denys 
& C
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

lecties 

Gy-

Vellen en snoeien van 
 app. 

2 / 4 p e r s .  z w e m b a d . 

c h r i s . a n t h o n i s s e n @
icloud.com
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Er zĳn zo van die tradities die moeten blĳven be-
staan. Of wat dacht je van de Sint-Antoniusviering 
in de gelĳknamige kerk aan het Armand Reusens-
plein? Voor die gelegenheid is de kerk meer gevuld 
dan anders en terwĳl de laatste orgelnoten weer-
klinken kĳken de kerkgangers al uit naar de ver-
koop van vleeswaren voor het goede doel. 
Julien Matthĳssen (70)  trekt voor die gelegenheid 
van zĳn “suisse-kledĳ” aan. In dit ornaat ziet hĳ er 
streng uit en in de Middeleeuwen was dat ook no-
dig. Een suisse of kerkbaljuw moest immers instaan 
voor orde en respect in de kerk, een hele verant-
woordelĳkheid dus. Julien is ieder jaar de blikvan-
ger tĳdens de viering. Zondag 22 januari stond hĳ 
er voor de 25ste keer, met hart en ziel. 
Intussen was het al van januari 2020 geleden dat 
deze verkoop nog eens kon doorgaan. De man is 
dan ook blĳ dat hĳ er opnieuw kan staan. “Ik denk 
zeker nog niet aan stoppen. Ik doe het nog veel te 
graag”, zegt Julien terwĳl hĳ de vleeswaren op zĳn 
hand opstapelt en in de hal van de kerk naar de vin-
gers van de bieders speurt. 
Hoogtepunt is telkens de veiling van de varkens-
kop. De nieuwe eigenaar – in dit geval Miel Pieters 
– maakt er als een volleerde kok “kop” van, heerlĳk 
met een beetje mosterd en een Duveltje. Het hoort 
allemaal bĳ de traditie. Wat er gaat gebeuren als Ju-
lien ermee ophoudt, is nog niet duidelĳk. “Ik denk 
niet dat mĳn kinderen in mĳn voetsporen zullen 
treden. Hopelĳk wil ieders deze mooie traditie dan 
verder zetten.
Wat heeft Sint-Antonius nu met varkens te maken? 
Wel, deze christelĳke heilige die leefde in de derde 
en vierde eeuw na Christus was de patroon van de 
varkenshoeders, slagers en landbouwers. Hĳ be-
schermde mens en dier tegen de pest. De vierin-
gen van Sint-Antonius verschillen van gemeente tot 
gemeente. Maar een aantal onderdelen kome over-
al voor zoals bĳvoorbeeld het eerste religieuze deel 
in de voor van een misviering. Daarna volgt dan het 
meer volkse aspect van de viering.

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

verlindendak@gmail.com

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

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

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

 
 

 

DRINGEND

Te koop: wegens ver-
huis inboedel: recente 
eetkamer en salon, box-
spring(1,20m-2m), was-
machine, stofzuiger, aller-
lei huishoudelĳke spullen. 
Tel. 0476 980 585

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

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

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

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

Vellen van gevaarlij-
ke bomen + afvoeren. 
0487/715 534
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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

Engel & Völkers Brasschaat
Phone +32 3 658 12 00 · brasschaat@engelvoelkers.com

EV Antwerpen Noord Bvba · Licensee of Engel & Völkers Residential GmbH
Bredabaan 280 · Brasschaat 2930
www.engelvoelkers.com

WAARIN ONDERSCHEIDEN WE 
ONS BĲ  DE VERKOOP VAN 

ONROEREND GOED?

Het verkopen van uw eigen woning is een zeer persoonlĳ ke aangelegenheid. 
Daarom zal uw lokale adviseur uw aanvraag persoonlĳ k behandelen 

en het hele verkoopproces voor u afhandelen, 
tot en met de succesvolle afronding van de deal. 

Wil u meer weten over uw verkoopvooruitzichten? Ontdek de maximale marktwaarde 
van uw eigendom en contacteer ons voor vrĳ blĳ vend advies en een gratis schatting. 

Zoals u kan zien zĳ n wĳ  in alle markten thuis.

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


