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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12u. en van 14 tot 18u. - vrij. van 9 tot 12u. - Zat. en zo. gesloten.

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

Meer helderheid,
meer kleur

 Bredabaan 1003
2930 Brasschaat
T. 03 633 09 88

Uw verhuurspecialist 
voor alle TUINMACHINES

Openingsuren: 

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

Hé
Knapperd

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar

WWW.STEFANIECONDES.BE - 03 651 51 10

STEFANIE CONDES • GOUDSMID • JUWELEN DESIGN

OP ZOEK NAAR TROUWRINGEN OF
EEN PERSOONLIJK JUWEEL?

OOK VOOR DE VERWERKING VAN OUD GOUD
KAN U BIJ GOUDSMID STEFANIE CONDES

TERECHT
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VIERINGEN TIJDENS GOEDE WEEK EN PASEN 2023 IN BRASSCHAAT

St.-Antonius Abt

Bredabaan 381, Brasschaat

ZONDAGSKERK
                            

  

Kaart - Rustoord
 

Donk

Brasschaat

St.-Mariaburg

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

Garden passion bvba zoekt:

voor aanleg/onderhoud van privétuinen – bedrijfsgroen.

Man zoekt renovatie & 
restauratiewerk binnen 
en buiten. 0485/257 772

Poetsvrouw zoekt ex-
tra werk op dinsdag. 
0460/941 171

Te koop fietsdraagrek vr 
auto (2 fietsen max 75kg) 
Thule €250 4x gebruikt. 
Diaprojector Voigtländer 
+ tafel & doek p.o.t.k. 
03/665 36 36

Tuinman met erv. zoekt 
werk snoeien, onderh., 
maaien. 0485/445 973

Ik zoek poetswerk, heb 
ervaring NL-talig ref. mog. 
0486/944 454

Te koop: golfset Cal-
lAway reg flex rh ijzers 
3-9 wedges hout 2-3-5 
titanium met zak €400. T. 
03/653 25 48

Gyproc, bezetten, lami-
naat, tegel, schilder. & 
sanit. 0488/491 254

Te koop elektrische 
scooter 700km gerd. en 
45km/u merk volts + extra 
batterĳ t.w.v. €400 + zo-
merhelm en winterhelm 
nieuw €1500. 0476/301 
753

Te koop: damesfiets 
Sparte (grijs) €80. Tel. 
0485/443 179

Elektrisch maken van 
bestaande rolluiken, 
met schakelaar of  af-
standsbedieninng. Ook 
vernieuwen rolluikbla-
den. Tel 0485 429 105

Oppas gezocht voor 
de naschoolse opvang 
van onze twee kinde-
ren(8&6jr) in Bras. Opha-
len SMCBLS, naar sport 
brengen, huiswerk maken 
en evt koken. Lief, warm, 
gezellig persoon. Bĳ inte-
resse een app naar +31 
611 258 155.

Ik zoek poets- en strĳk-
werk. 0486/944 454

Leegmaken van dak tot 
kelder. Vrijblijvende of-
ferte. Tel. 0499/103 000

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

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

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

0473/951 897

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

We zoeken een dame/
oppas die onze dochters 
afhaalt van school, naar 
huis brengt en er blijft 
totdat we terug zĳn van 
het werk. 3 à 4 dagen per 
week. 0476 252 074 

Franse les niv. secun-
dair, guitarles beginners. 
0477/788 101
Algemene renovatie van 
A tot Z met hoge kwaliteit 
en lage prĳzen. 
0465/118 730
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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

SCOUT RX3
30 dagen op proef

Niet tevreden? Geld terug!

Deze actie is geldig tot 31 augustus 2023.

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

0475/48 44 44
info@HandsOnTime.be

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Tu i n m a n .  O o k  b i j -
les & oef. wiskunde/
s c h a k e n .  0 4 8 5 / 6 4 6 
006 -  0485/190 556

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. 

Ook met schade of zon-

baar 7d7 en 24h/24h Tel. 
0476 345 800

Zoekt u een zeer er-
varen tegelzetter in U 
omgeving? U heeft ons 
gevonden! Wij leveren 
vakmanschap als het gaat 
om het betegelen van uw 
badkamer, keuken, toilet, 
vloer en buitenterras. Tel: 
0488 327 432
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RAGERS
GEZOCHTD

Interesse: Stuur een mailtje naar 
info@brasschaatsefilm.com of bel ons 03/651 83 71

Voor het wekelijks bussen
van de Brasschaatse Film

U bent zelfstandige of zelfstandige in bijberoep.

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 28/3 om 20u: Tori et Lokita

Dinsdag 31/3 om 20u: Ticket to Paradise

Tickets fi lm 9 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.

Gezellige foyer open vanaf 19u.
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

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 en aange-
leverde beelden. Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of 
onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving ter 
zake, worden steeds doorberekend aan de adverteerder. (Dit geldt ook 
voor aangeleverde, gratis geplaatste, redactionele stukken) Opname 
van advertenties betekent niet dat de redactie het met de inhoud of 
de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie behoudt het 
recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwer-
pen van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de 
gebruiker geenszins van rechtsvervolging.
Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle wijken van 
Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, Kapelsesteenweg. 
Oplage: 24.000 ex. 

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

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

Te koop gevraagd lucht-
compressor minimum 
100l. In goede staat. tel. 
0478/582 850

Te koop: salon 2/3 zit 
donkergrĳ s tefl on €200. 
0479/381 137

Te koop kinderw. Sylver-
Cross donkerbl., als nieuw. 
P.o.t.k. 0476/890 308

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

Grote en kleine reno-
vatiewerk, interieur, 
exterieur, ramen, deu-
ren, professionele team, 
goede prĳ zen. 0496/781 
768. zibi.arte@gmail.com

Te huur: ruime Studio 
Nieuwpoort 4p + garage. 
Zeezicht. Vlakbĳ  winkel-
straat & strand. Slaaphoek 
2p, zetelbed 2p. 65-75€/
n. Gsm 0486 361 995

Te koop Jaguar xj 12 
cabrio oldtimer 1990 van 
partic wegens ouderdom, 
79.000km pracht staat, 
proefrit naar wens. Pr.: 
€24.000. 
Tel. 0478/582 850

TUINENKRISHERREMANS.be
tuinaanleg en 

-onderhoud; aanleg 
gazons en kunst-
gras; snoeien en 

vellen van bomen: 
stronken uitfrezen; 

vrĳ maken van 
percelen; proper 

maken van opritten

0477 261 353

Autokeuring. Ik ga voor 
u aanschuiven. Steven 
gepens. 0478/386 146

Te Huur VERTICUTEER-
MACHINE 60€/dag. info@
tuinenkrisherremans.be  
0486/361 995.

Op zondag 16 april 2023 organiseert Winter op Wielen in samenwerking met Perron Noord 
de 2e PN - WoW Oldtimerrondrit. Een mooie rondrit volgens klassieke bolletje-pĳ l langs 
landelĳ ke en rustige wegen.  Om de dag goed in te zetten starten we om 9u met een ont-
bĳ tbuffet en eindigen doen we met een heerlĳ ke BBQ en livemuziek. Ben je in het bezit 

van een voertuig met een minimumleeftĳ d 
van 25 jaar jong en wil je er een leuke tocht 
mee doen? 
Inschrĳ ven kan nog tot en met 5 april 2023 
per email via:
pn.wow.oldtimerrondrit@gmail.com. 
En dit met vermelding van het aantal deel-
nemende personen, merk en type voertuig, 
bouwjaar en nummerplaat.
De deelnemersbĳ drage per volwassene be-
draagt € 45 en voor kinderen € 23 per per-
soon. 
Inbegrepen in dit bedrag zĳ n het ontbĳ t, ral-
lyplaat + roadbook en afsluitende BBQ met 
muzikale omkadering. Er kan een vegetari-
sche variant voor de BBQ voorzien worden 
en dit eenvoudig op aanvraag.
Plaatsen zĳ n beperkt, dus wees er snel bĳ !
Meer info over dit evenement: 
www.facebook.com/WoWBrasschaat   
winteropwielen.wixsite.com/winteropwielen
E-mail: pn.wow.oldtimerrondrit@gmail.com

Winter op Wielen - 2e PN - WoW Oldtimerrondrit
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Op 10 april is iedereen welkom op Brasschaat Open Golf om er 
geheel vrijblijvend en GRATIS kennis te maken met een van de 
snelst groeiende sporten ter wereld. In onze oase van groen 
en rust krijg je op Paasmaandag een uur gratis les van onze 
gediplomeerde PGA-pro’s en nadien nemen onze vrijwilligers 
je mee voor een boeiende wandeling over onze prachtige golf-
course. Ben je op zoek naar een nieuwe hobby/passie voor jezelf, 
je ouders of je kinderen? 
Aarzel niet, surf naar www.brasschaatgolf.be  en schrijf je in voor 
deze fantastische start to golf-actie. Bovendien kan je die dag 
aan een extra voordelig tarief intekenen voor groepslessen om 
de golfmicrobe helemaal te pakken te krijgen! We kijken alvast 
uit naar jullie komst! 

Inschrijvingen: surf naar www.brasschaatgolf.be en kies 
bij ‘start to golf’ het tijdsstip dat je wil genieten van je gratis 
kennismaking met de golfsport:

START TO GOLF

Blok 4: 13.00-15.00u
Blok 5: 14.00-16.00u

Blok 1: 10.00-12.00u
Blok 2: 11.00-13.00u
Blok 3: 12.00-14.00u

BRASSCHAAT OPEN GOLF & COUNTRY CLUB
E-mail: info@brasschaatgolf.be
Miksebaan 248, 2930 Brasschaat
Tel: 03/653 10 84

 

 

GRATIS
INFOAVOND

Locatie

Verplicht inschrijven 

INTRAFAMILIAAL GEWELD

JURIDISCHE INFOAVOND
Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur

www.advox.be

De Polygoon vzw presenteert:

Emile Zola: Les Rougon-Macquart
en de affaire Dreyfus

Op woensdag 19 april 2023 om 20u. Lezing door Mary Watson-Kullmann over:
De familie Rougon-Macquart, romancyclus (20 delen) ten tĳ de van het Tweede 

Keizerrĳ k van Napoleon III en 
de beroemde Dreyfusaffaire waarin Emile Zola een belangrĳ ke rol heeft 

gespeeld. Ticket: € 10. Reserveren nodig  via Hedwig Van Roost op 
hedwig.van.roost@telenet.be

Locatie: De Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide
www.depolygoon.com

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Te huur mooi zeer licht 
app. 2e V. m. lift Brass. 
Centr. Brdbn 443: Hall, gr. 
living, nieuwe grote keu-
ken, 2 slk + bureel, badk. 
bad/douche, wc, overdekt 
terras met zicht op groen. 
Vrij, 1of 2 pers., senior, 
geen garage. 0474/409 
223 -  0494/560 007

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, 
zilver-werk, oude bestek-
ken, 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

Gezocht: poetshulp voor 
in slagerĳ . Tel. 03 6530 538
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Thuis is rustig ingeslapen 
 

Marguerite Van Oevelen 
 

weduwe van Jan Van Camp 
 

° Antwerpen, 19.12.1935 
† Brasschaat, 19.3.2023 

 
 

Het afscheid heeft in 
alle stilte plaatsgevonden. 

 
 

Dierenasiel CATDET vzw in Brasschaat 
krijgt hulp bij energiefactuur

Vlaams Dierenminister Ben Weyts steunt dierenasiel
CATDET vzw in Brasschaat met een eenmalige energiesteun 
van € 1.871. “Niet enkel gezinnen en bedrĳ ven werden ge-
confronteerd met een fors gestegen energiefactuur”, zegt 
Weyts. “De dierenasielen krĳ gen nu een tegemoetkoming 
voor de hoge energieprĳ zen van de afgelopen maanden, 
zodat ze hun goede werk kunnen verderzetten.” 
Tot voor kort kregen dierenasielen helemaal géén struc-
turele steun vanuit de overheid. In 2020 kwam daar ver-
andering in. Ondertussen kunnen de asielen rekenen op 
structurele fi nanciële steun van Vlaanderen. Daarbovenop 
wou Weyts een éénmalige extra inspanning doen, speci-
fi ek voor de fors gestegen energiefacturen. In totaal is nu 
663.000 euro uitgekeerd aan de dierenasielen om te hel-
pen met hun hoge energiefactuur. Het concrete bedrag 
dat zal worden uitbetaald aan de dierenasielen is afhanke-
lĳ k van de grootte van het asiel en dus van het energiever-
bruik en de gemaakte kosten. 
“Dierenasielen doen fantastisch werk, dus we willen hen 
letterlĳ k en fi guurlĳ k niet in de kou laten staan. De me-
dewerkers en vrĳ willigers voorkomen en verhelpen veel 
dierenleed. We mogen hen ook niet vergeten wanneer de 
energiefactuur aankomt.”, aldus de minister.

WIJ ZOEKEN
een lieve,

zorgzame persoon
met ervaring

voor de begeleiding van 
onze drie kinderen, van 
maandag tot en met vrĳ -
dag van 15 tot 19 u. en 
woensdag van 12 tot 19 u.
Rĳ bewĳ s, eigen vervoer 
en kennis van of Portu-
gees sprekend gevraagd.

caretotaal@gmail.com

Poetsvrouw/man ge-
zocht voor onze school. 
2 0  u / w e e k  b u i t e n 
schooluren. 
driehoek@bsmaterdei.be 
03 651 69 56

ASBESTATTEST?  ver-
plicht bĳ  verkoop/schen-
king! Deskundige service 
met respect voor uw ei-
gendom. AFLEVERING 
BINNEN DE WEEK! offer-
te? hello@immoadviseur.
be

Ik stel me voor: Ben eer-
lijke, vriendelijke vrouw 
van 54j uit Brass. Is er 
een Mevrouw die ik mĳ n 
hulp kan aanbieden, ge-
zelschap, boodschappen, 
licht huiswerk, terrasje 
doen, ik heb auto en ken-
nis iPhone Gsm 0473 
340 511

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Met diepe droefheid melden 
wij het overlijden van 

RENÉ DE BIE 
geboren op 9 januari 1931 
en overleden in WZC De 
Mick op 19 Maart 2023.

_Le_Box_ : Verhuur van 
servies, glazen, bestek, 
theelichthouders, servet-
ten, ... aan particulieren 
voor bbq&apos;s, pri-
vé diners, communie, ... 
Check op Instagram en 
stuur gerust pb : _Le_
Box_ of 0475 948 358 
Pascale

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te huur appartement 
2e verd. Meeslaan 13 
Brasschaat, 2 slpk, terras, 
garage, onm. Vrĳ  € 800. 
Tel 0470 313 126

Opruimen van inboe-
dels. Leegmaken van kel-
der tot zolder van huis ap-
partement magazĳ n etc. 
Ook containerparkservice 
ophaling van alle mogelĳ -
ke zaken voor het contai-
nerpark. Opkopen verza-
melingen 0491 758 399

Basisschool De vlinder
steunt dorpsschool in Senegal

Naar jaarlĳ kse gewoonte organiseerden de zesdeklassers 
van basisschool De vlinder hun doemarkt. Ze organiseerden 
leuke spelletjes voor de andere kinderen om zo geld in te 
zamelen voor de lagere school in Orkadièré te Senegal.
De spelletjes en spaarpotjes leverden samen 645 euro op. 
Met dit geld worden er schriften, handboeken, potloden en 
andere schoolbenodigdheden gekocht. Meer foto’s kan je 
vinden op: www.basisschooldevlinder.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

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Op Paasmaandag 10/4 zĳn de dienstencentra gesloten. Restaurant 
en cafetaria van LDC Vesalius zĳn wel geopend. 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07  -  ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 27/3 om 14u: BINGO!
Do 30/3 om 14u30: zingen met THEO. Iedereen welkom, én gratis!
Woe 5/4 om 14u: dansnamiddag - optreden Danny Foster. Inschrĳ-
ven; eur5/pp.
Do 6+20/4: sjoelbakken. Iedereen welkom, én gratis!
Woe 12/4 om 14u: film in de Polygoon - ICARUS, animatiefilm voor 
groot en klein. Eur9/pp.
Do 13/4 vanaf 14u: digitaal spreekuur met Steven. Gratis, enkel op 
afspraak.
Ma 17/4 om 14u: gezelschapsspellen & smul: fruitvlaaike! Eur1,50/
pp. Op is op!
Di 18/4 om 14u: vĳgen-na-Pasen-quiz. Inschrĳven, eur3/pp (incl 
drankje & hapje)
Vrĳ 21/4 om 09u30: uitstap naar Floralia Brussels. Inschrĳven, eur27/
pp (inkom & busvervoer)
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77, Brasschaat 
Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Do 30/3 om 14u: Paas-BINGO!
Do 6/4 vanaf 10u: quilting bee: op deze activiteit is iedereen die 
graag aan patchwork doet welkom, ieder werkt aan zĳn eigen werk, 
er worden ideeën uitgewisseld en je kan van elkaar leren, opgelet 
er wordt geen les gegeven.
Do 6/4 om 13u: kantklossen
Di 18/4 om 14u: vĳgen-na-Pasen-quiz
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97, Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag kunnen we kaarten.
Di 28/3 om 19u: workskhop mobiliteit wĳk Vriesdonk
Woe 29/3 om 13u30: Needle Beading
Do 30/3: avondlessen Pilates
Vrĳ 31/3: Kalligrafie
Ma 3/4: Kantklossen
Do 13/4: BINGO, kinderen ook welkom!
Ma 17/4 om 19u: workshop mobiliteit wĳk Mariaburg
Di 18/4 om 14u: vĳgen-na-Pasen-quiz
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

GOUD- EN PELSAANKOOP
TURNHOUTSEBAAN 302 A - SCHILDE - TEL. 03-689 35 15

(tegenover de kantoren van Elite Reklaam)

WO DO VR ZA MA DI
29
maart
10-18u.

30
maart
10-18u.

31
maart
10-18u.

1
april
10-15u.

2
april
10-18u.

3
april
10-18u.

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

Ik koop: alles van Ninten-
do, Sega, Playstation. Ook 
oud speelgoed, (oude) 
strips, Panini, Pokemon/
Magic kaarten, verzame-
lobjecten, curiosa, oude 
munten, LP&apos;s, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding: 
0487 365 100

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 
meename van tuinafval. 
GSM 0476 582 757

Te huur : St.Antonius-
lei, appt,2de verd,2slpk, 
geen lift, autostaanpl, 
Epc 222, vrĳ 1/6 € 850 Tel. 
0499 268 711

Opkopen alle auto’s. 
Met of zonder controle, 
benzine diesel veel of 
weinig kilometers. Ook 
voor export. Eerlĳke en 
beste prijzen vd streek. 
Geeft u gerust vrĳblĳvend 
een belletje of berichtje 
gsm 0491 758 399

LP’s, singles ik koop 
collecties jazz, pop tot 
klassieke cd’s, strips, 
boeken, hifi installaties, 
pick-ups, verzamelingen. 
Beste prĳs. 0475/376 496
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GASTROBAR MIRLO
ONTDEK EEN NIEUW NIVEAU VAN SMAAK

BREDABAAN 138 - BRASSCHAAT
RESERVEREN GEWENST

MIRLO@MANILI.BE OF +32 475 44 11 07

TOT MIRLO !

Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Problemen met je buur?

GRATIS

Samen leven kan soms 
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 
blaff ende honden,
overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Op maandag 17/4 koken we in de Emmaüs zaal van Ons  
Middelheem om 19 uur. We maken frisse lenterecepten; 
een heerlĳ ke vitaminerĳ ke lentesoep, varkensfi let met ge-
wokte bloemkool met lente-uitjes in een fl uwelen kalfsjus 
met zelfgemaakte pasta. We sluiten af met een lekker zui-
ders dessertje. Ingrediënten worden ter plaatse betaald.
Info en inschrĳ vingen bĳ  Chris Vervliet: gsm 0496 55 06 07 
of cvervliet@skynet.be Prĳ s per les : € 14 voor leden - € 17 
voor niet-leden

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

VERVOLG 3-DELIGE CURSUS KOKEN

Het Brasschaatse GFT (groente-, 
fruit- en tuinafval) wordt al 15 jaar 
naast het recyclagepark aan de 
Ploegsebaan in een open instal-
latie verwerkt tot hoogwaardige 
compost. Die bieden we gratis aan 
onze inwoners aan.   

Dat het composteringsproces geurhinder kan 
veroorzaken, daar zijn wij ons zeker van bewust. 
Omdat geurhinder onderzoeken niet eenvoudig is, 
hebben we een externe deskundige ingehuurd om 
ons te helpen.
De deskundige hee�  snu� elmetingen uitgevoerd 
tijdens het composteringsproces:
» tijdens het omzetten;
» tijdens het verhakselen;
» tijdens het afzeven;
» zonder speci� eke activiteit.

De metingen geven inzicht in composteermethodes 
en het e� ect dat deze hebben op geuruitstoot en 
compostkwaliteit. Op basis van de bevindingen 
bekijken we op welke manier we het composteren 
kunnen bijsturen om de geuruitstoot te beheersen. 

Meldingen omtrent geurhinder geef je best door 
via brasschaat.be/meldingen-overlast. Je melding 
komt zo meteen op de juiste dienst terecht.

inBrasschaat

Alle info over de activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

BABYMASSAGE
Stimuleert lichamelijke en emotionele 
ontwikkeling van je kindje.
Huis van het Kind
3 april, 10:00

DIGITAL STORYTELLING MET LEGO
Maak een spannend verhaal rond 
“De waanzinnige boomhut”.
Theater Hemelhoeve
5 april, 14:00

Compostering op het 
recyclagepark 

MASTERCLASS EXPO
De beste foto’s van de Kalmthoutse 
fotokring vzw.
St. Joze� apel
8-9 april, 11:00 - 18:00

Meer weten of vragen?  
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be

Binnenkort organiseert het gemeentebestuur een nieuwe veiling in 
samenwerking met veilinghuis Hammertime.  

Vanaf 4 april veilen we � etsen, tafels, stoelen, voertuigen, 
computerschermen, monitors en zelfs containers. Kijk zeker ook 
eens tussen de oude schoolbanken en cinemastoelen die wellicht 
een leuk plekje verdienen in jouw interieur. 
De veiling eindigt op 18 april om 19.45 uur. 

Interesse? Registreer je op hammertime.be en breng een bod uit. 
Biedingen worden alleen via deze veilingsite aanvaard.

Denk samen met ons na 
over de mobiliteit in jouw wijk

Workshops  
telkens om 19.30 uur

• Mariaburg & Vriesdonk
17 april, Antverpia

• Maria-ter-Heide
4 mei, GIBO Heide

• Bethanie
11 mei, D’Oude Kerk

• Centrum
23 mei, Gemeentehuis

• Driehoek
8 juni, Drieheem

Ontdek het op brasschaat.be/
mobiliteit/mobiliteitsplan

Meer info over kĳ kdagen en a� alen van goederen 
hammertime.be

Verkoop � etsen 
en ander materiaal

Herbestemming 
site Gun� re

Brasschaat wil de site aan de Licht 
Vliegwezenlaan voornamelijk, maar 
niet beperkend, herbestemmen 
met het oog op het behoud van het 
Gun� remuseum en de luchtvaartac-
tiviteiten van de Aëroclub. Verder 
wil het de site versterken met de 
ontwikkeling van luchtvaartgebon-
den activiteiten. Dit alles in relatie 
tot het naastgelegen natuurdomein 
Klein Schietveld.
Een marktconsultatie onderzoekt 
alle mogelijkheden om geoptimali-
seerde infrastructuur te realiseren. 
De verzamelde info moet leiden tot 
het ideale concept en het aandui-
den van de gerelateerde bestem-
mingen. Brasschaat peilt zo bij 
geïnteresseerden naar hun inzich-
ten, interesses en mogelijkheden 
om een succesvolle ontwikkeling te 
realiseren.

Ben jij geïnteresseerd om van site 
Gun� re mee een succes te maken? 
We organiseren voor jou een plaats-
bezoek met toelichtingsmoment op 
15 mei 2023 van 9 tot 11 uur. 
Schrijf je vóór 8 mei 2023 in via 
patrimonium@brasschaat.be of op 
het nummer 03 650 02 60. 
Vermeld je naam, telefoonnummer 
en je bedrijf of organisatie.

Brasschaat kan site Gun-
� re, nu eigendom van de 
Belgische Staat, verwer-
ven door middel van een 
minnelĳ ke onteigening. 
Daarom onderzoeken we 
de mogelĳ kheden voor 
herbestemming en invul-
ling van de site.

Meer weten?  brasschaat.be/gun� re

parkbodeactueel
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

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 )

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

Te huur: mooi ing. app. 
van 100m² + gar. voll. ok, 
Molenweg 11 Mariaburg 
2e V. met lift. Onm. besch. 
€870 + € 30. Tel. 03/605 
90 01. Enkel voor rustige 
bewoner(s)

Man zoekt schilder- en 
tuinwerk. 0466/464 299

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

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

Alle terrasherstellingen:
Uitslĳ pen van slechte voe-
gen van terrassen en her-
opvoegen van terrassen.
Vervangen van tegels die 
stuk zĳ n. Vervangen van 
putdeksels. Plaatsen van 
boordstenen enz... Gratis 
offerte.   Van Goubergen 
Bart. 0491 88 35 97.

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

Ik ben op zoek naar 
poets- & strĳ kwerk. Re-
gio Antw. erv. ser. aanvr. 
0485/944 882

TUINWERKEN 
RONNY KANORA

Aanleg - Onderhoud 
Renovatie - Snoeiwerken. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte. 
ronny.kanora@telenet.be

0477/306 423

Te koop gevraagd post-
zegelverzameling. Alles 
welkom, contante beta-
ling. Tel. 03/542 09 96

Ik zoek poets- & strĳ k-
werk. ervaring. Graag 
m. ouderen. Ser. aanvr. 
0467/802 235

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

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

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

Te koop universe le 
freesmachine, boor-frees-
combinatie kolomboorm-
achine, elektrische werk-
tuigen, bouwmachines. 
Tel. 0486/503 194
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TE KOOP: LUXE NIEUWBOUWWONING
BRASSCHAAT - Prins Van Oranjestraat

0475/84.14.31

Deze volledig afgewerkte instapklare nieuwbouw

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

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

Op woensdag 19 april wordt u ondergedompeld in de Ma-
rokkaanse keuken. Je leert naast het bereiden van het eten, 
ook de culturele en maatschappelĳke gewoonten van Ma-
rokko en de Marokkaanse gemeenschap hier in Vlaande-
ren kennen. We bereiden enkele typische Marokkaanse 
gerechten. Start om 19u30 stipt in het Drieheem, Rerum 
Novarumlei 47. Verplicht inschrĳven voor  6 april 2023 bĳ 
Vic De Schepper (vicdeschepper@telenet.be of 03 651 99 
31). Betaling enkel na akkoord van Vic. (Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 12p). Voor de kostprĳs moet je het niet 
laten: 15 euro, les, ingrediënten en documentatie inbegre-
pen. (niet KWB-leden betalen 22 euro) te storten op BE 92 
7895 5101 8723 van KWB St Jozef Brasschaat Driehoek 
Vermelding:  koken Marokko + aantal personen

OPEN KOOKAVOND MAROKKAANSE KEUKEN 
(M/V/X)

Voor een klus groot en 
klein moet je bĳ Klus & Zo 
zĳn. 0499/103 000

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

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

Te huur gvl.appartement 
de aard 115 Brasschaat, 2 
slpk, groot terras,garage, 
vrĳ, € 900. 
Tel 0470 313 126

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen.  Met hoogte-
werker of klimwerk. Ook 
op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Graag kom ik 
vrijblijvend eens kijken 
0491 758 399.
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wat hebben Tom Waes en de Brasschaatse Lotte De 

succes deel aan de Marathon des Sables met fel

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

aan

of je 
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

60
JAAR

Wĳ  organiseren een GSP-zoektocht door het gebied van 
de  Brusselse Bossen op zondag 23 april 2023 om 13.00u. 
De deelnemers worden opgedeeld in kleine groepjes. Wĳ  
zorgen voor  GPS-toestellen en wĳ  geven de nodige uitleg 
voor je vertrekt op de hoek van de Fabriekstraat en de Elisa-
lei tegenover Oud Antwerpen te Brasschaat. Start stipt om 
13.00u stipt.  Kennis van het gebruik van een GPS-toestel is 
niet vereist. Inschrĳ ving is verplicht, voor 15 april 2023, bĳ : 
Ludo Rampaert, Kapellen, tel 03 295 30 51, rel@outlook.be of 
bĳ  Vic De Schepper, 03/651 99 31, vicdeschepper@telenet.
be. Deelname is ter plaatse te betalen: KWB-leden: 2 euro  
Niet –KWB-leden: 4 euro per persoon

GPS - WANDELING  23 APRIL 2023  
BRUSSELSE BOSSEN TE BRASSCHAAT

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

BVBA

Alle natuurstenen

Dakwerken alle klei-
ne en grootte herstel-
l i n g e n .  D a k p a n n e n 
schouwen roofing lekk-
ages etc bel gerust vrĳ -
blijvend voor alle info 
0491 758 399

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

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:

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

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?
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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

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
Kerkedreef 10, 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  

OPHALING HUISVUIL MAART/APRIL

ophaling KGA op 
vrĳ dag en zaterdag

MAANDAG 3 APRIL
DINSDAG 4 APRIL
WOENSDAG 5 APRIL
DONDERDAG 6 APRIL
VRĲ DAG OPHALING KGA
ZATERDAG OPHALING KGA

MAANDAG 27 MAART
DINSDAG 28 MAART
WOENSDAG 29 MAART
DONDERDAG 30 MAART
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

U verkoopt uw huis of bouwgrond met potentieel?
PEETERS BOUW KOOPT!
Contacteer ons: INFO@PEETERSBOUW.BE    03 653 11 10

www.peetersbouw.be
BEIDE PROJECTEN EPEIL E20

€ 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

60% VERKOCHT
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Wandeling met Hans Geldhof zaterdag 1 april 2023 van 
14u00-17u30. Honderdtwintig jaar geleden waren er in 
Heide alleen woeste heidegebieden met veel zand, enkele 
bomen en nauwelĳ ks bewoning. Alles veranderde toen 
de spoorweg Antwerpen-Amsterdam werd aangelegd en 
er in 1897 een stopplaats kwam in Heide, waardoor een 
steeds groter wordende stroom toeristen op gang kwam.  
Vooral de grote joodse aanwezigheid heeft een wezenlĳ ke 
bĳ drage geleverd tot de groei van Heide. Zĳ  bouwden 
eind jaren 1920 een synagoge en stichtten de eerste Je-
sjiva van België. Verscheidene hotels waren specifi ek ge-
richt op joodse gasten en verhuurden kamers aan hen van 
Pasen tot september. De talrĳ ke sporen van joodse aan-
wezigheid (huizen, hotels, synagoge) worden tĳ dens de 
wandeling toegelicht. Prĳ s: € 10. 
Tĳ d en Plaats: 13.50 u. aan het station van Heide-Kalmt-
hout, Heidestatieplein. Inschrĳ ven: activiteiten@davids-
fondsbrasschaat.be of via Ria Keysers 03 652 12 86
Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Davidsfonds 
Brasschaat, met de vermelding “Heide-Kalmthout “. Je bent 
pas ingeschreven wanneer je betaald hebt.

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

WANDELING: JOODS LEVEN IN HEIDE – KALMTHOUT

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Polygonse Paas Pret

WAAR?  Speeltuin Kerkedreef
HOE LAAT?  Van 10u tot 12u of van 13u tot 15u

€5 PER KIND
ps: ook de Paashaas zal aanwezig zĳ n

GELEGENHEID OM IETS TE DRINKEN EN SMULLEN IS VOORZIEN

Breng zeker een leuk paasmandje mee om je eitjes in te doen.

Heeft u een kindje met een bepaalde allergie, dan kan je dit even melden bĳ  inschrĳ ving
en dan kunnen de geraapte eitjes nadien geruild worden.

www.middenstandmth.be

VOORAF INSCHRĲ VEN VIA QR-CODE ONDERAAN 
OF FORMULIER BĲ  LOKALE MIDDENSTANDER

Paaseieren zoektocht
zaterdag 8/4/2023

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431

E l e k t r i c i t e i t s w e r -
ken gr. & klein., de-
pannage. herst., verl. 
0 4 9 8 / 2 8 9  0 2 4

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

Klokkenspecialist Jan 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durent i jdle i  15 MtH 
0479/381 137

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

Ik  zoek poetswerk 
op dinsdag. Diensten-
cheques. 0466/278 366

Poetsvr. met 20j. ervaring 
zoekt werk. ook strĳ ken. 
0465/780 617

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

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

Jonge vrouw zkt werk. 
Poetsen, strijken, resto. 
Eng. 0465/527 693
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warmtepompen  

airconditioning

gasketels

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

VERKOOP
SERVICE

ONDERHOUD

Hybride warmtepomp

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳ blĳ vende prĳ sofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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

Ik kan werken: als tuin-
man, meubelmaker, schil-
der. 0485/646 006

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

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

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

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

Te huur: Mariaburg, Ja-
cobuslei 1ste verd., 2slpk, 
gn garage, Epc 227, € 
800, Tel.0499 268 711

Showroom enkel op afspraak

Helleven 8 Unit O - 2920 Kalmthout - Bosduin - 0496 690 000

Alle materialen, toebehoren en producten voor zwembaden

ZOMERACTIE
bĳ  aankoop van € 50 aan producten

GRATIS DIEP SCHEPNET
Actie geldig tot en met 15 april 2023

AFHAALPUNT
ZWEMBADPRODUCTEN

v.a. 3 april

TOTAL ENERGIES DRIEHOEK

NIEUW !




