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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.

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

DAMES
HEREN
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GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

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

goggles
voor kids...

Van Zantvoort
dakwerken

60
JAAR

FAMILIEBEDRIJF

Goedons, Gregoire VOF

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten
Voor inlichtingen bel nu

ale dagen van 8u tot 22u,
ook tĳ dens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE
DAKWERKEN

Snelle service - ook herstellingen
-10% KORTING

N I E U W :
wĳ  beschikken 
nu ook over 

een offi cieel attest 
voor het verwĳ deren 
van alle asbest zoals 
leien, golfplaten, enz.

GRATIS

OFFERTE

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

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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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

Wij willen iedereen van harte danken 
voor de warme blijken van medeleven 

die wij mochten ontvangen
bij het overlijden van de heer

André Lenaerts
echtgenoot van mevrouw Gilberte Van Santvoort 

° Brasschaat, 26 april 1935
 Edegem, 20 januari 2023

De afscheidsplechtigheid vond plaats in de aula van 
Uitvaartverzorging Scheldeland te Kruibeke op zaterdag 28 januari 2023. 

Zijn asurn wordt thuis bewaard.
Indien u per vergetelheid geen rouwbericht mocht ontvangen,

gelieve ons te verontschuldigen en dit als dusdanig te beschouwen.
Correspondentieadres: fam. Lenaerts - Van Santvoort,

p/a Bazelstraat 250/33 - 9150 Kruibeke

www.schelde.land - 03 830 62 66
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GASTROBAR MIRLO
ONTDEK EEN NIEUW NIVEAU VAN SMAAK

RESERVEREN GEWENST

TOT MIRLO !

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

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

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

zoekt

Te huur: afgesloten ga-
ragebox, Augustijnslei 
253, €95. 
nathalie@vanende.be

Te huur: SPANJE. Mur-
cia. Dorp San Cayetano. 
Huis voor 4 personen, 
2 slpkm, 2 badk. Groot 
zwembad + kinderbad. 
10 min rĳ den van strand 
San Javier. Nog vrĳ  half 
juni / juli / aug / half sept. 
Info: Van Doninck: +32 
468 210 252

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

Overlast van mollen. 
GSM 0493 122 498

Jonge vrouw zkt werk, 
schoonmaak, babysit, 
strĳ ken. 0491/365 850

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

Algemene renovatie-
werken, schilderen, te-
gels, gypr. 0487/946 565

Zoek werk als huishoud-
hulp NL-talig, heb erva-
ring. 0484/946 565

Op zoek naar poetsvr. m. 
dienstench.? Bel “EENTJE 
MEER”. 0488/408 408 720

Zaterdag 18 maart 
2023 20.00 vijfde Al-
gemene Quiz MB, zaal 
Douw Kerk Lage Kaart 
244 Brasschaat, inkom 
24€ max 6 personen / 
ploeg , inschrijven via 
mail naar martin.bevers@
telenet.be tot Quizzens
Gebed aan het H. Hart: dat 
het H. Hart van Jezus aanbe-
den, gezegend en geheiligd 
wordt door heel de wereld in 
de eeuwen der eeuwen, amen. 
Zeg dit gebed 6x. p.d. ged. 9 
dgn en uw gebeden worden 
verhoord. Dank. a. H. Hart v. de 
bekomen gunst. D.V.L.

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

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

Dakherstellen roofing, 
pannen, dakgoten, kar-
wei. 0489/717 125

Dermatologe zoekt as-
sistente voor haar prak-
tijk, ook administratie 
(22-29 u/wk) Medische 
achtergrond is een plus-
punt Graag CV met foto 
+ motivatiebrief mailen 
naar secretariaatkadriae-
nssens@gmail.com

Te huur: vakantie Heist/
zee mod. app. 1 slaapk. 
0486/142 015

Te koop: damesfiets. 
03/651 77 77

Bezoek onze website



Brasschaatse Film,     Nr. 7,    15-2-2023  3

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.

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

Word ook fan
op argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

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

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

 BTW incl. per toestel) 

Individueel uitmuntend.
Als duo onklopbaar.

De extraKlasse wasmachine en droogautomaat. 
Met prestatiegerichte en intelligente toptechno-
logieën. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

extraklasse

Siemens Home Appliances

Servat Property Consultancy
Al meer dan 20 jaar uw vastgoedadviseur

in Brasschaat

Bel ons voor meer info

0473 991 376

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

ZOEKT NOG KLANTEN
bedrĳ f & particulier
opgeleid personeel

dienstencheques
geen wachtlĳ st

03/349 43 30
info@optop.be

WWW.OPTOP.BE

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
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BLACKBIRD 

WIJ LEVEREN EN PLAATSEN UW 
RAMEN, DEUREN EN ROLLUIKEN

ALUMINIUM • HOUT • PVC

Glas:
• dubbel 1.1kw
• driedubbel 0.8kw 

Renovatiewerken:
• Bezettingswerken
• Isolatie 
• Parketvloeren

• Loodgieterĳ 
• Elektriciteit 
• Schilderwerken

Vraag uw gratis offerte aan:
fi rmablackbird@gmail.com

Hans: 0489 496 829 - Agnieszka: 0485 926 005

• vierdubbel 0.5kw 

Altĳ d al nieuwsgierig geweest  
wat uw erfstuk waard is?

NU IS UW KANS!
Op zondag 26 februari 2023 organiseert

Medusa-Auctioneers, Breda, een gratis schatting
en inname dag bĳ  Van der Valk Hotel Dennenhof

(Bredabaan 940, Brasschaat)

Een team ervaren taxateurs staat voor u klaar.

U bent welkom vanaf 10 uur. Wĳ  stoppen met taxeren om 16 uur.

U mag natuurlĳ k zo binnenwandelen, maar om een zo goed
mogelĳ k team samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt: 

info@medusa-auctioneers.nl
of via +31 850 703 481 (tĳ dens kantooruren).

Daarnaast zĳ n we specialisten in:
Grote partoculiere- of zakelĳ ke collecties
Nalantenschappen • Taxaties en axpertise

WWW.MEDUSA-AUCTIONEERS.NL
info@medusa-auctioneers.nl

telefoon: +310 703 481 • Whatsapp: +31 611 454 845  

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

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

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



GOLD COMPANY te 
Antwerpen  koopt: oud 
goud, gouden & zilve-
ren munten, zi lveren 
voorwerpen, juwelen, 
diamant, oud papiergeld, 
merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, 
enz. Di-vr. 11-17.30 u., za 
11-16 u. Paardenmarkt 
27. Tel. 03/233 24 32. 
Ko n t a n t e  b e t a l i n g . 
www.goldcompany.be


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 ?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
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mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

23ste Guldensporenquiz

Op vrijdag 10 maart 2023

De quiz, geleid door Inez Van 
Giel, gaat door in zaal Born, 
Azalealaan 5 (Gemeentepark) 
te Brasschaat om 20u. Deuren 
vanaf 19u30. (ingang langs 
restaurant Hemelhoeve)

Ploegen van maximum 5 pers. 

Inschrijven kan bij:
frederik.pieters@telenet.be
of 0486 09 08 81

€ 25/ploeg
over te schrijven op rekening-
nummer BE16 7340 1974 6074
van Guldensporen Brasschaat

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Onze gemeente kreeg de voorbĳe maanden af te 
rekenen met enkele serieuze incidenten. In novem-
ber vorig jaar werd er brand gesticht in basisschool 
Gilo Kaart. De daders zĳn intussen opgepakt. Een 
golf van solidariteit zorgde ervoor dat de school 
vlug kon heropenen. Maar de schade was wel aan-
zienlĳk.
Begin januari ontstond er brand in het leegstaande 
Sint-Jozefsgebouw. Ook al is het nog niet officieel 
bevestigd, het vermoeden van brandstichting is wel 
groot. Ook daar is de schade groot.
Onlangs nog kreeg de sociale dienst in het ge-
meentehuis af te rekenen met een zwaar geval van 
agressie. Een cliënt ging dermate uit de bol dat hĳ 
het kantoor kort en klein sloeg. De 28-jarige man 
werd kort daarna opgepakt en viel dan de onder-
zoeksrechter in het Antwerpse justitiepaleis aan. 
Het personeel was zwaar onder de indruk en be-
sloot een aantal dagen achter gesloten deuren te 
werken. Uiteraard gebeuren dergelĳke dingen niet 
alleen in Brasschaat, maar het is toch zorgwekkend. 
Telkens gaat het om een vorm van agressie tegen 
een zorginstelling. Het stemt alvast tot nadenken.
Het gemeentebestuur bekĳkt nu hoe het deze per-
soneelsleden een veiliger gevoel kan bezorgen. 
Het heeft natuurlĳk geen zin om bĳ elke maatschap-
pelĳk werker een politieagent te zetten. Er is al ge-
opperd om “risico-gesprekken” op het politiekan-
toor te houden. Maar dat zorgt dan weer voor een 
probleem rond privacy. De sociaal werkers bouwen 
immers een vertrouwensband op met de cliënten.
Echt nieuw is dit fenomeen nu ook weer niet. In het 
verleden werd een maatschappelĳk werker al eens 
bĳ de keel gegrepen bĳ een huisbezoek. Het toen-
malige OCMW kreeg ook al eens iemand met een 
jerrycan over de vloer. We moeten deze evolutie 
dan ook niet gaan dramatiseren, maar of het er op 
zal beteren, blĳft nog de vraag. Wel is duidelĳk dat 
de mensen die zich inzetten op de sociale dienst 
beter verdienen.

Defensie popt up in Wijnegem 
Defensie zal in februari 2023 haar deuren openen in het 
winkelcentrum van Wĳnegem met  een pop-up store voor 
de rekrutering. De rekruteringscampagne gaat door van 
maandag 13 februari tot zaterdag 11 maart 2023 in het 
shopping centrum van Wĳnegem “Shop Eat Enjoy” 
Defensie is nog steeds te onbekend bĳ de jeugd. Met de 
aanwezigheid in de winkelcentra willen we onze zichtbaar-
heid vergroten en meer jongeren informeren over de jobs 
en de carrièremogelĳkheden. 
Het is de derde keer dat Defensie rekruteert vanuit pop-up 
Informatiecentra. Dit jaar doen we een extra inspanning 
met een pop-up informatiecentrum in Vlaanderen, Wallonië 
(Louvain-la-Neuve) en Brussel (Dockx in Schaarbeek). We 
hopen dit jaar minstens evenveel enthousiasme te genere-
ren. Door de schaarste op de arbeidsmarkt blĳft het belang-
rĳk om de vacatures onder de aandacht te brengen.
Er zĳn dit jaar in totaal 2500 vacatures voor militairen, waar-
van 300 officieren, 950 onderofficieren, 1250 soldaten en 
matrozen. Er zĳn jobs voor meer dan 100 verschillende 
functieprofielen in alle specialiteiten, voor zowel operatio-
nele als technische functies. Er zĳn ook heel wat jobs voor 
ondersteunende functies in de logistiek en de administratie.

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

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

Te huur: Brass. C.rustig  
app. 1e V. , 2 slpk., zonne-
terr. gn lift, gar. hofstr. 40 
vrĳ. T. 03/651 77 68

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

BEUK/LAURIER HAGEN
EN ALLE TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

GEOPEND ELKE WOENSDAG
13-17u

ZATERDAG
8.30u-14.30u

Info en prijzen zie 
www.tuinenhaagplanten.be

Tel. 0473 370 280

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

WWW.AIR-CONCEPT.BE

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

WĲ KOPEN BOEKEN 
0473 982 564

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

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

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

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

Twee culturele toppers in maart
Voor Cultuur in de Kerk, aan het van de Weyngaertplein, 
strikten we Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal). Samen 
met pianist Nicolas Callot, brengt hĳ  op zaterdag 11 
maart het album “Kom, benevelt mie!”, in het oeuvre van 
Schubert en Mozart. Het eerste deel van de avond wor-
den we verwend door broers en zussen Van Damme. De 
kinderen van Jan Van Damme, directeur van de Ekerse 
Muziekacademie, brengen een a capella programma, 
bestaande uit folk-tunes, popsongs, jazz standards en 
barbershop. 
Op zaterdag 25 maart, brengt de folkgroep Humming-
bird de culturele première in het gerenoveerde wĳ kcen-
trum in Ekeren-Mariaburg. Naast vooral eigen nummers, 
brengen zĳ  ook covers in een eigen jasje. Het voorpro-
gramma wordt verzorgd door singer-songwriters Sofi e en 
Lore. Met akoestische begeleiding van gitaar en ukelele 
coveren ze klassiekers. Sit back, relax and enjoy!
Info en tickets op www.mariaburg.be/cultuur.  

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

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).

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

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

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

Ik zoek werk. Schoonma-
ken, koken, bejaardenz. 
erv. 0465/202 968 Ela

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

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

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

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

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

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

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
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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.

Daklozen, mensen in armoede, vluchtelingen, mensen zonder 
papieren, economische migranten... Wat zijn hun rechten? 
Hebben ze plichten? Zijn er nog grenzen? Waar loopt het fout? 
PETER RENARD (journalist, publicist) praat met KATI
VERSTREPEN. Leeft ze in de ideale wereld? Hoe gaat ze om 
met tegenkanting? En wat vindt ze van “woke”?

Woensdag 8 maart 2023
om 20.00u.

Sint-Jozefkapel
Augustijnslei 76.

Inkom gratis.

CONFIDENTIES
IN DE KAPEL

WAT BEZIELT
KATI VERSTREPEN?

Voorzitter van de Liga voor  Mensenrechten

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Di 14/2 om 9u30: Valentĳ nsontbĳ t
Do 16+23/2 om 9u: workshop beren ‘deurhanger welkom’: eur17/
stuk. Inschrĳ ven.
Ma 20/2 om 14u: gezelschapsspellen + SMUL: ĳ s met warme krie-
ken! (op is op)
Di 21/2 om 14u: gratis (Carnaval)muziek met Andrea & Etienne. 
Gratis drankje voor wie verkleed is, ook voor de kinderen iets leuks.
Do 23/2 om 9u30: PC club
Do 23/2 om 13u: Samana - Bezigheidsclub
Do 23/2 om 14u: zingen met THEO! (gratis)
Ma 27/2 om 14u: BINGO!
Di 28/2 om 14u: bloemschikken - thema ‘bloembollen’. Info & 
inschrĳ ven in DC.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 31/1 om 13u30: infosessie Ligo energietips, verplicht inschrĳ ven 
via 03 650 34 34 of kabas@brasschaat.be
Ma 13/2 en 27/2: van 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.
Di 14/2 vanaf 13u: naai- en breiatelier voor ‘Moeders voor Moeders’
Woe 15/2 om 14u15: middagconcert door muziekacademie Brasschaat
Do 23/2 om 14u: BINGO! Krokusvakantie, dus ook de kleinkinderen 
van harte welkom!
Za 4/3 om 14u: voordracht Diabetes Liga over diabetes-meldhonden: 
hun opleiding, demonstraties. Spreker: Sarah Schaerlaekens van 
Argos Assistance Dogs; inschrĳ ven via georges.claes@telenet.be 
of 03 326 47 85
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Di 14/2 om 10u: digitaal spreekuur
Di 14/2 om 13u30: workshop WhatsApp
Di en Do: kaarten in de namiddag
Woe 15/2 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Vrĳ  17/2 om 13u30: workshop ‘opfrissen GSM’
Ma 20/02 om 13u30: kantklossen
Woe 22/2 om 13u30: Needle Beading
Woe 22/2 om 14u: wandelen op klein Schietveld (samen met de 
kinderen)
Ma 27/2 om 13u30: Naald en draad
Woe 1/3: Engelse conversatie - groep A
Vrĳ  3/3: Kalligrafi e
Ma 6/3: Kantklossen
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

Een ovenschotel met kip of kies je voor veggie? € 16.
Een fl es wĳ n of liever twee streekbiertjes? € 8
Onze BikeAid damesploeg kĳ kt uit naar jullie bestelling!

 Stuur jouw bestelling, graag vóór 15 feb., naar BikeAid.dames@gmail.com
 of scan de QR-code.

 Afhalen kan op zondag 26 februari tussen 15u en 19u. Parking Drieheem,
 Rerum Novarumlei 47 te Brasschaat.

Verwen jezelf
met een heerlijk etentje

en steun
de strijd tegen kanker!

Enkele suggesties:
 Schrĳ f in voor onze wan-

 deling (6,5km); start om 
 15u; bĳ drage € 5.

 Bestel je een fl es wĳ n? 
 je krĳ gt een tweede fl es
 gratis bĳ  aankoop van
 € 15 bĳ  de Kaaspoort,
 mooi meegenomen!

SCAN ME
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VERWEN DIT JAAR NIET ENKEL JE GELIEFDE,
MAAR IEDEREN DIE JE GRAAG ZIET !

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

•
•
•

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! 
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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
WUUSTWEZEL: Eikendreef 58 -  bouwgrond - 
1.728m² ( 25 x 69 )

Steeds meer steden en gemeenten zĳn 
bezig met de opmaak van masterplannen 
voor openbare verlichting in het kader van 
energiebesparing. Kunstmatige verlichting 
kan een negatief effect hebben op de biodi-
versiteit, in het bĳzonder voor vleermuizen. 
Op vraag van de provincie Antwerpen heeft 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
een advies opgemaakt over hoe rekening 
gehouden kan worden met vleermuizen bĳ 
wegverlichting. Ondertussen is de Antitank-
gracht geëvolueerd naar een groots natuur-
verbindingsgebied, dat verschillende na-
tuurgebieden en bossen met elkaar verbindt 
en migratie van dieren en planten tussen die 
gebieden mogelĳk maakt.
Verschillende soorten vleermuizen gebrui-
ken de forten en bunkers als overwinterings-
plaats. Door een gebrek aan insecten in de 
winter, houden vleermuizen een winterslaap.
Daarvoor zoeken ze donkere plaatsen op 
met een hoge luchtvochtigheid en een con-
stante temperatuur zoals forten en bunkers.
Belangrĳk is dat ze hier niet gestoord wor-
den. 's Zomers zĳn kerkzolders en oude 
schuren dan weer in trek als verblĳfplaats. 
Vrouwtjes troepen er met hun jongen samen 
in kolonies.
De Antitankgracht verbindt verschillende 
forten in het noorden van Antwerpen waar 
grote aantallen vleermuizen overwinteren. 
Het is een zeer belangrĳk foerageer- en 
verbindingsgebied voor vele soorten vleer-
muizen (Watervleermuis, Gewone dwerg-
vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse 
vleermuis, Laatvlieger, ...) Op deze manier is 

GroenRand vraagt aandacht voor
de gevolgen van verledding voor vleermuizen

deze waterloop een essentiële schakel voor 
de vleermuispopulatie in Vlaanderen.
Vlaanderen behoort tot de meest verlichte 
delen van de wereld.
Door omvorming naar witte ledverlichting 
neemt de impact op vleermuizen toe. De 
laatste jaren is er daarom meer wetenschap-
pelĳk onderzoek gedaan naar verlichting en 
biodiversiteit. Recente studies tonen heel 
wat negatieve effecten. Insecten worden 
door licht aangetrokken en cirkelen de hele 
nacht rond lampen. Daardoor verliezen ze 
tĳd om te eten en sterven soms zelfs door 
uitputting. Vele vleermuizen en andere 
nachtactieve zoogdieren zĳn lichtschuw, 
verlichting zorgt ervoor dat ze zich moeilĳker 
kunnen verplaatsen tussen hun verblĳfplaat-
sen en jachtgebieden.
Vleermuizen zĳn zeer gevoelig voor licht 
met korte golflengtes, zoals groen en blauw 
licht. Vooral langzame soorten voelen zich 
extra kwetsbaar in het licht. Het plaatsen van 
'gewone' openbare verlichting (dat vooral 
blauw en ultraviolet licht uitstraalt) op of na-
bĳ trekroutes, kan het gedrag van vleermui-
zen ernstig verstoren. Felverlichte wegen 
vormen onoverbrugbare lichtbarrières voor 
vleermuizen. Gevolg: hun leef- en jachtge-
bied wordt door al dat licht ingrĳpend ver-
snipperd.
GroenRand vindt het daarom cruciaal om 
bĳ de verdere verledding van (openbare) 
verlichting, lichtplannen te screenen op de 
ecologisch kwetsbare zones van de Anti-
tankgracht.

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Calpe te huur:  app. 
2 / 4 p e r s .  z w e m b a d . 
TV-Vlaanderen, wifi, zon-
nekant, 0475 253 635, 
c h r i s . a n t h o n i s s e n @
icloud.com

Te koop universe le 
freesmachine, boor-frees-
combinatie kolomboorm-
achine, elektrische werk-
tuigen, bouwmachines. 
Tel. 0486/503 194
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Winterconcert met kaas en wijn door Kon. 
Harmonie De Jonge Scheuten uit Wuustwezel
Bent u liefhebber van een daverend concert, gespeeld door 
een groep geweldig enthousiaste muzikanten, dan mag 
je zeker het concertweekend van Kon Harmonie De Jonge 
Scheuten uit Wuustwezel niet missen. De harmonie zit in de 
laatste rechte lĳ n naar hun jaarlĳ kse winterconcert op vrĳ -
dag 3 en zaterdag 4 maart, telkens om 20u., en zondag 5 
maart om 15u.
Het herfstconcert in oktober 2022 stond in het teken van 
het afscheid van dirigent Raf Van Looveren. Na dit concert 
ging het bestuur op zoek naar een nieuwe duizendpoot op 
het gebied van muziek. Die hebben zĳ  gevonden in Dries 
Laureyssens. Vanaf 1 januari 2023 zorgt hĳ  ervoor dat onze 
muzikanten klaargestoomd worden om een schitterend con-
cert te spelen.
Tĳ dens of na het concert is er tevens gelegenheid om van 
een lekkere kaasschotel te genieten. Voor een kleine schotel 
betaalt u € 15, voor een grote € 19. Of heeft u liever een 
heerlĳ k verse koude schotel met vlees en vis? Dat kan ook 
voor  € 19. Geniet  je liever van tapas? Een bord voor 1 pers.
kost € 19, voor 2 pers. € 34. In deze prĳ zen is telkens de in-
kom inbegrepen.  Alleen komen luisteren is ook mogelĳ k. U 
betaalt dan € 10.  Speciaal voor deze gelegenheid hebben 
wĳ  voor u een kaart samengesteld met uitgelezen wĳ nen, 
ideaal om uw eten te begeleiden.  Een lekker biertje of iets 
anders van uw keuze is uiteraard ook voorhanden.   
Plaats: Chalet De Jonge Scheuten, Trefpunt 1, Wuustwezel. 
Reserveren kan op reservaties@dejongescheuten.be of op 
tel. 03/669.96.89.
Wĳ  hopen u te mogen verwelkomen in dit muziekweekend.

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

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

U verkoopt uw huis of bouwgrond met potentieel?
PEETERS BOUW KOOPT!
Contacteer ons: 

www.peetersbouw.be
BEIDE PROJECTEN 

€ 2.100.000,- excl. kosten
Architect Stéphane Boens

Prijzen va. € 340.000,- excl. kosten
6% BTW onder voorwaarden

  Kasteellei 25, 2930 Brasschaat   Augustijnslei 183, 2930 Brasschaat

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

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 vrĳ blĳ vend 
0478 536 719

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

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

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 7,    15-2-2023  12

VERWARMING | ZONNE-ENERGIE | ONDERHOUD | SCHOUWVEGEN
WARMTEPOMPEN | CONDENSATIEKETELS | DEPANNAGEDIENST
CAMERA-INSPECTIE | SANITAIRE WERKEN | AIRCONDITIONING
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Pasta-maal 11.11.11 Brasschaat
11.11.11 Brasschaat organiseert een pasta-maal op za-
terdag 11 maart in het Drieheem (Rerum Novarumlei 47, 
Brasschaat). Je kan kiezen tussen spaghetti Bolognese, 
spaghetti met tomaten-groentesaus en pasta pesto. Je kan 
komen eten vanaf 17u. Volwassenen betalen € 18, kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar € 12 en voor kinderen onder 6 jaar 
is het gratis. Een lekker dessertje is inbegrepen. Je kan in-
schrĳ ven op volgend mailadres: annedebacker@telenet.be
Je inschrĳ ving is pas defi nitief na overschrĳ ving van het te 
betalen bedrag op volgend rekeningnummer: BE78 9799 
7303 4586. Als je niet kan komen eten, dan kan je op dit 
rekeningnummer ook een vrĳ e bĳ drage storten. Inschrĳ ven 
dient te gebeuren voor 1 maart.
We hopen jullie te zien op 11 maart!!

Deze prachtige rijwoning in herenhuis-stijl is gelegen in het centrum van 
Mariaburg in een rustige woonstraat. Deze woning is gelegen nabij alle voor-
zieningen (scholen, winkels, openbaar vervoer, ...). Door de grote ramen en 
de hoge plafonds is dit een zeer lichte woning. 
De woning kent volgende indeling:
KELDER: Ruime droge kelder
GELIJKVLOERS: Ruime inkomhal met gastentoilet en toegang tot de leefruimte.
Onder de wit gelakte trap is de toegang tot de ruime kelder ca. 18m². De 
leefruimte is twee-delig. Ingedeeld in een zithoek ca. 13m² en een eethoek 
ca. 12m² op verniste houten vloer, volledig ingerichte keuken ca. 28,5m²
1ste VERD.: 2 slaapkamers ca. 12m² en 19m² op een verniste houten vloer en 
een nachthal ca. 2m² .
2de VERD.: 1 grote slaapkamer ca. 19m² op een verniste houten vloer. Badkamer
ca. 8,5m² met bad- douchecombinatie, dubbele lavabo in meubel, toilet.
ZOLDER:
TUIN: Mooie stadstuin met terras. 
Bijzonderheden: Houten schrijnwerk met dubbele beglazing, vernieuwd dak 
(2009), centrale verwarming, Gunstig EPC. 

TE 
KOOP

BRASSCHAAT
Prijs: € 396.000

INSTAPKLARE KARAKTERVOLLE WONING MET OPRIT

EPC 248 kWh/m / unieke code: 2411084

Geïnteresseerd?? Maak vandaag nog een afspraak 03 535 12 75 

NOORDRAND

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGENDIk 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

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

Zorgzame dame van 55 
wil graag zat nm en av 
voor ouderen en pers met 
beperking zorgen. 
0493 14 62 01

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

MAANDAG 13 FEBRUARI
DINSDAG 14 FEBRUARI
WOENSDAG 15 FEBRUARI
DONDERDAG 16 FEBRUARI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 20 FEBRUARI
DINSDAG 21 FEBRUARI
WOENSDAG 22 FEBRUARI
DONDERDAG 23 FEBRUARI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
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  

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

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

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

Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

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

www. notaris-liessens.be

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

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

Leegmaken van wonin-
gen van kelder tot zol-
der ook aankoop antieke 
meubelen bel vrĳ blĳ vend 
Sven: 0477 670 668. mail: 
depotv@outlook.com

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



Brasschaatse Film,     Nr. 7,    15-2-2023  15

Bij het reinigen van uw dak
GRATIS reinigen en nazicht van de dakgoten

en anti-mosbehandeling!
Actie tot en met met maart 2023

info@gevelendakreinigen.be
www.gevelendakreinigen.be

T +32 475 23 68 86
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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.

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

BESTEL NU AAN WINTERPRĲ ZEN EN GENIET 
AL TĲ DENS DE LENTE VAN UW SCREENS 

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




