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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART

kom 
langs

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

03/651 85 14
ma: 10-17u di-za: 10-18u

dinsdag gesloten

Suits Direct
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90
di-za: 10-18u

OPENDEURDAGEN
2/10 t.e.m 28/10

10% KORTING 
op de hele nieuwe 
herfst- en wintercollectie

NU ZONDAG 
8/10 OPEN
13u - 17u

  

Dames • Heren • Juniors

Opendeurdagen
Verrassende Acties vanaf dinsdag 3/10 

         
Zaterdag 7/10 Beleveniswinkelen 

& Zondag 8/10 Koopzondag 
met mannequins

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

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

123 cm UHD TV
4K

2200 ppi
Ambilight

€ 1.099
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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

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

Meer dan 35 jaar ervaring.
Staat particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische 

problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht.

Bouw-, transport- en verkeersrecht.
Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen.

Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

               Ik Thuis.be 

                   Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
 

    
 

                    
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Erkend verstrekker voor Rollators  Rolstoelen  Scooters terugbetaling van 
ALLE ziekenfondsen en thuisbezoek mogelijk op AFSPRAAK 03 66 999 60     

BREDABAAN 469  te  Wuustwezel, = stoplichten  (parking achteraan) 
Dinsdag + Vrijdag 13.30-17.30 & Zaterdag10.30-17.30u  

HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgsector professionals! 

GEZOCHT!
Interieurarchitect(e)

Bel Bert Cassimon: Tel. 0496/255 949

Bredabaan 792 M.T.H.

KEUKENINTERIEUR

cascan nv

TE HUUR
Luxueus nieuwbouw appartement 

op de 1e verd. Nabij de Golf van Brasschaat.

Inkomhal met veiligheidsdeur + vestiairekast! Ruime living met veellichtinval. Moderne 
voll. ingericht keuken, berging, drie slaapkamers. Royale badkamer met ligbad, inloop-
douche en meubel met dub. lavabo. Apart toilet, Terras op het zuiden. Gesloten garagebox  
met afst. bediening en lift. App. voll. instapklaar: Verlichting, geschilderd, betegeld met 
lichte vloer.
Huurprijs: € 975 p/mnd • € 50 p/mnd gar.• € 75 p/mnd alg. kosten (onderh., syndicus, lift)

Info: Edith: 0475/45.26.05 • de Boer en Partners: 03/653.01.01

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

Spaanse vrouw zoekt 
werk, poetsen, oppas, 
strijk. 0485/071 505

EPC/Elektr.  keuring. 
energie-epc@telenet.be 
0475/606 404

Man zoekt werk: schilde-
ren, cv, tuin, schoonma-
ken. 0493/374 025

Te huur: Magazijn opp. 
25m² te Wuustwezel. Tel. 
03/669 75 74

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Sikkens, 
Boss en Sigma, kwali-
teitsverven tegen een su-
perprijs. gsm: 0479/284 
979 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965

Klusjesman: Inrichting 
elektr. garagedeur, rolluik. 
0499/216 561

Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus&-
Zo 0499/103 000

Aanleg en heraanleg
van terrassen in:

• Blauwe steen
• Graniet
• Klinkers, enz...

Uitslijpen, voegen van 
terrassen + heropvoe-
gen. vervangen van 
putdeksels, enz. Tel. 

0473/225 897

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Deftige werkvrouw zoekt 
allerlei huishoudelijk werk. 
0486/944 454

Dringend gezocht: kok 
en garçon. Brasserie 
Chopin. 03-651 44 10 - 
0485 919 357

zaterdag 14 oktober: Inleveringdag Schoenendoosactie
Donderdag 19 oktober: Voordracht: 500 jaar reformatie

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat
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Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 651 55 35 | Open di. t/m zat.: 10 tot 18u.        
Giovane Brasschaat |       Deel ons op Facebook en maak kans op een bon van € 100,-

OPENDEURDAGEN
dinsdag t.e.m. zaterdag 7 oktober

(telkens 10-18 uur)

EXTRA OPEN:
zondag 8 oktober (13-17 uur)

Tijdens opendeurdagen 
dubbele bonus op klantenkaart (=10%)

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460 -  03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

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

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321 -  03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348 -   03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 965 -  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. 0.687.426.924 

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Uw pensioen plannen: 
op elke leeftijd een gezonde keuzeLRijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

BELEVENISZATERDAG 
7 oktober 

van 10 uur tot 17 uur

Kom langs en test verschillende 
producten om een lekker en 

gezond ontbijt of brunch te bereiden.

• Bak spek en ei in een Greenpan anti-kleefpan 

• Kook eens een ei in de Miele stoomoven 

• Maak een gezond sapje of een smoothie 
 met de Domo blender 

• Bak zelf een brood met een Easy Bread broodbakmachine 

• Maak soep in een handomdraai met een soepmaker
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 4 oktober
Groentensoep

Penne Arrabiata 
met Griekse feta

Donderd. 5 oktober
Dagsoep

Kip Clamart, kroketjes

Vrijdag 6 oktober
Dagsoep

pesto en tomaat

Maand. 9 oktober 
Dagsoep

Varkenskotelet 
Blackwell, frietjes

 

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 
avonds op verzoek van 

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Zoekt u een loodgieter? 
Ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis, 
0474/976 466

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
0488/863 673

Te koop: Droog brand-
hout, p. kl. hoeveelh. 
thuisgebr. 0495/914 096

@ rap moet gaan bel: 
Klus&Zo 0499/103 000

Braziliaanse vrouw zoekt 
werk als poetsvrouw. Heb 
geode referenties.
0487 872 217 Sueli

Kapper aan huis. Erva-
ren dameskapper. Lage 
prijzen. 0471 038 747

Ik zoek schoonmaakwerk, 
strijk, babysit. Spr. Eng. 
0465/589 496

Te koop: Te renov. huis, 
3slk,  garage, tuin.  € 
187.500 Zie immoweb.be 
nr. 7157119 (gn immo). 
Tel. 0495/703 444

Schilderen m. ref. binnen 
en buiten. 0486/766 847

Te huur: Brasschaat Re-
rum Novarumlei 16 ap-
partement 1ste verd.- 2 
slaapk-terras-garage-vrij-  
€ 700. Tel 0470/313126

FONOPLATEN. Ik koop
LP’s, maxi-singles, disco,
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188

Te huur: garage in Wuust-
wezeldorp. Max L. 4,90m. 
03/669 72 80
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B r a s s c h a a t s tee n weg  2 9 2  •  2 9 2 0  Ka l m t h o u t  •  T 0 3 - 6 6 6  5 7 8 6  - E  i n fo @ b r u v o . b e
A l l e  d a g e n  o p e n  v a n  1 0 u - 1 7u , zo n d a g  v a n  1 4 u - 1 7u

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

“Wij verzorgen uw totaalproject van A tot Z”www.bruvo.be

 

Fit & slank in 35 minuten

ONTDEK NU DE
MILON CIRKEL

• Slechts 2x per 10 dagen 35 minuten trainen

• Je zit maximaal 4 minuten op hetzelfde toestel
• 100% veilig! Gegarandeerd geen blessures

Bel 
Mail

BRASSCHAAT • Bredabaan 481 • 2930 Brasschaat • 03 294 36 42                        SCHILDE • Turnhoutsebaan 259 • 2970 Schilde • 03 337 25 80
(Tussen Bakkerij Manus en Mater Dei)                                                                                                                                                                                               www.corpussanus.be
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DRUK
DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
www.drukkerijtroch.be

INBOEDEL
OPRUIMING
Van zolder tot kelder.
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.
Bij verkoop - verhuur
overlijden
echtscheiding,
bij faillissement bedrijf.

0495/504 635

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Te huur: App. Hemelak-
kers 2de verd. lift, grote 
liv., parket, nwe keuken, 
inl. douche. Gar. mog. Tel. 
03/651 55 50 - 0497/072 
118

Te RENOVEREN huis 
te koop: Schagendreef 9 
2930 Brasschaat Contact: 
Notaris De Ferm & Van 
Oostveldt 03 645 40 44 

Te koop: app. 3 slk. Ede-
gem. € 155.000. 03/232 
70 71
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Bij interesse graag contact opnemen met Wim Herrijgers via:
wimh@keukensvasco.be 

Commercieel talent gezocht!

Voor een nieuw concept in Kalmthout zijn wij op zoek 
naar:

Een gedreven, enthousiast commercieel talent met 
veel interesse voor koken én de leefwereld van de keuken!  

Ervaring in de sales is een pluspunt!

Wij bieden een uitdagende job, met vele nieuwe 
mogelijkheden en eigen inbreng.

Personal Dating Service

in vertrouwen uw partner vinden

Miksebaan 234 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 886 73 27 • www.exclusivia.be

burenbemiddeling
Heb je een onenigheid 
of probleem met je 
buur? Gaat het mis-
schien over lawaai- en 
geurhinder, blaffende 
honden, overhangende 
takken, erfscheiding of 
andere tuinproblemen?

Heb je al geprobeerd om hierover te praten met 
je buur maar lukt het niet?

Misschien kan burenbemid-
deling helpen om tot een 
oplossing te komen, om de 
communicatie terug op gang 
te krijgen.
Burenbemiddeling is gratis, 
vrijwillig en vertrouwelijk.

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

Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

T. +32 (0)3 653 53 61 • Gsm. +32 (0)495 11 72 78
www.brasscar.be  •  info@brasscar.be

Luchthaven- en Privévervoer

F A S H I O N
Voel je goed !

BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63

open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak • www.bobofashion.be •       BOBO Fashion

OPENDEURDAGEN
dinsdag t.e.m. zaterdag 7 oktober

(telkens 10-18 uur)

EXTRA OPEN:
zondag 8 oktober (13-17 uur)

Tijdens opendeurdagen 
dubbele bonus op klantenkaart (=10%)
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Beleveniswinkelen
zaterdag 7 oktober 2017

Ontdek het unieke winkelaanbod in Brasschaat.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

Gratis belevenissen!

meer info www.brasschaat.be
Deze evenementen worden georganiseerd door het gemeentebestuur Brasschaat in samenwerking met de winkeliersverenigingen.

                           Bredabaan 515 
    Auping nights, Better days 
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meer info www.brasschaat.be
Deze evenementen worden georganiseerd door het gemeentebestuur Brasschaat in samenwerking met de winkeliersverenigingen.

                           Bredabaan 515 
    Auping nights, Better days 
 

 

Koopzondag Sprookjesbos

8 oktober 2017
centrum Bredabaan 13.00 tot 17.00

Patio Donk 10.00 tot 14.00 
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Bredabaan 445   •   2930 Brasschaat   •   Tel. 03/337 15 44

2 JAAR OPEN       OKTOBER PROMOMAAND!

Woensdag 11 oktober 2017, 20.00u, 

 

-

-

-

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Bomenpatrickgeerts@gmail.
com Vellen en snoeien 
van gevaarlijke bomen, 
coniferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Te huur: App. duplex, 
2slp, open kkn, badk, ber-
ging. Vrij 1 okt. Pr. € 690. 
Tel. 0471/681 992

Dame zoekt werk als 
poetsvr., str. Niet roker, 
werkt netjes. enkel ser. 
aanb. 0488/103 961

Vr o u w  z o e k t  w e r k , 
schoonmaken, strijk, in-
pak. 0467/667 104 (Deb-
bie)

Vrouw zoekt werk als 
poetsvrouw. Spr. Eng., 
Sp.  + bt je  Fr.  /  Do-
m in i kaanse  Repub l . 
0484/684 622 (Martha)

T U I N E N K R I S -
HERREMANS.be

Zoekt

TUIN
ARBEIDER 
met ervaring en/of 

opleiding tuinaanleg 
en -onderhoud

GSM 0477/261 353

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTES
voor zaterdag van 9 tot 17 u.
voor zondag van 8 tot 13 u.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prij-
zen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Ophalen oude elektr. toe-
stellen, ijsk., diepvr., oude 
metalen. 0495 789 031

Te koop: elektrische Koga 

0475/980 358

Bent u op zoek naar 
poetsvrouw met dien-
s tencheques?  Geen 
wachtlijst. 0488/408 720
of 0493/882 932

Ontruimingen van huis-
app-magazijnen enz. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Hulp nodig a. huis voor 
bejaarden? Gepensio-
neerde verpleegster biedt 
u hulp, ook gezelschap. 
Goede ref. 03/454 14 62 
- 0479/554 267

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u
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in   rasschaatb

 

Tijdens de Dorpsdag

10% KORTING
Geldig op: Overgordijnen • Rolgordijnen 

Vouwgordijnen • Lamellen • Japanse wanden
 Shutters • Tapijten

www.raaminstijlbrasschaat.be • info@raaminstijlbrasschaat.be M
et

 s
te

un
 v

an
 

Bredabaan 467
Brasschaat

03 337 15 25

Openingsuren:
di-vrij: 13.30 tot 17.30 u

zat. 9.30 tot  17 u.
zon-ma. gesloten

KASTEELDOMEIN GRISAR WERD NIEUWE WOONWIJK DE STERRE ZESDE CULTUUR-HISTORISCHE WANDELING OP 15/10
Zondag 15 oktober wordt de zesde wandeling in het kader van de cyclus “Op wandel 
met Antoon Van den Weyngaert” afgewerkt. Ditmaal is  “De Sterre” de bestemming. 
Vanaf 14 uur wordt vertrokken aan het Wijkcentrum Mariaburg (reeds open vanaf 
13 uur), Van de Weyngaertplein 38. Deelname in de onkosten: 5 euro (drankje en 
hapje inbegrepen na de wandeling in het Wijkcentrum). De wandeling duurt 1,5 à 2 
uur. Tijdens de vorige vijf wandeling maakten de gidsen duidelijk hoe Sint-Mariaburg, 
gehucht op grondgebied van de gemeenten Ekeren en Brasschaat, van west naar oost 
en van zuid naar noord uitdeinde. Vanaf 1896 creëerde Antoon Van den Weyngaert 
van Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia het ‘Nieuw Kwartier’ (tussen Schriek 
en Bist), nadien volgde een uitbreiding op de Schepersvelden rond de nieuwe kerk 
(1911). Aan Brasschaatse zijde werd de Katerheide meer en meer bewoond, al bleef 
het recreatiegebied rond de Kattekens- en Hondjesberg nog lang een toeristische 
trekpleister. Tijdens het Interbellum (1920-1930) volgde een uitbreiding met vooral 

modernistische gebouwen richting Vriesdonk.

prachtige en voordelige villagronden aan op het grondgebied waar voordien het 
kasteel De Sterre (ook Sterrehof genoemd) van de familie Grisar stond en waar in de 
18e-19e eeuw de Zijdefabriek veel volk tewerk stelde. Dit nieuwe stuk Mariaburg, over 
de Kaartse Beek, behoorde tot de gemeente Ekeren, en was in 1904 door Van den 
Weyngaert aan de familie Grisar-Delvaux verkocht. Met de fusie van Groot-Antwerpen 
kwam dit gedeelte van Ekeren samen met Zilverenhoek en Hoogboom in 1983 bij de 
gemeente Kapellen.
Over de boeiende geschiedenis van deze wijk met villa Magnolia, manege The Horse-
whip (Van Paesschen), Kliniek Medister, de Kaartse Beek... vertellen de begeleiders 
meer tijdens deze herfstwandeling. 
Inschrijven is niet verplicht, maar kan altijd via wijkcentrum@mariaburg.be

HERFSTACTIE
€ 50 KORTING*

7 t.e.m. 31 oktober 2017
 * €290 i.p.v. €340 voor 20 adviesbeurten,

van 7 t.e.m. 31 oktober 2017 voor iedere (her)starter,
niet cumuleerbaar met andere kortingen.

1 promotie per klant.

NOCTURNE
€ 75 KORTING*

Vrijdag 6 oktober 2017 (16u-21u)
 * € 265 i.p.v. € 340 bij aankoop van 20 adviesbeurten

tijdens de nocturne op 6 oktober 2017, voor iedere (her)starter,
niet cumuleerbaar met andere kortingen.

1 promotie per klant.

BRASSCHAAT
Bredabaan 824 - 2930 Brasschaat

03 689 20 29

BORSBEEK
Herentalsebaan 191 - 2150 Borsbeek

03 440 70 90

www.infraligne.be - info@infraligne.be

Geef herfstblues geen kans,
hou je lichaam in balans

Professionele coachingPersoonlijk voedingsadvies FiguuranalyseOefenprogramma in infraroodcabine
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Daniël Van Tielen uit Baal: 

Zowel het geluk als het ongeluk zitten 
in een klein hoekje. In vijf seconden tijd 
kan iemands verdere levensloop compleet 
beslecht worden. Wat Daniël overkwam is 
intriest, hoewel hij in zijn ongeluk dan toch 
geluk had. Onze reporter aanhoorde het 
aangrijpend verhaal van een bouwvakker. 

Bouw

Op zijn 19e stond Daniël al in de bouw. Hij 
had juist een huis gekocht op afbetaling. Die 
noodlottige dag deed hij een verkeerde stap en 
tuimelde van 6 hoog naar beneden. Daniël was 
even buiten westen en kwam terug bij omringd 
door zijn werkmakkers. Raar maar waar: 
onmiddellijk besteeg hij opnieuw de ladder 
en werkte verder tot ’s avonds. Hij hoopte dat 
het met een extra lang nachtje rust opnieuw in 
orde zou komen. Maar toen Daniël ’s morgens 
de wekker hoorde was hij compleet verlamd. 
Hij werd weggevoerd met de 100. Diagnose: 
ingezakte ruggenwervels en een grote barst 
in de schedel. Daniël revalideerde. Maar toen 
pas begon zijn lijdensweg. Ondraaglijke pijn 
zou voortaan zijn dagelijkse deel zijn. 

Blijven werken

Daniël is niet het type dat klaagt en onmiddellijk 
naar de dokter loopt. Hij is heel taai! Nog vijf 
jaar kon hij het rekken in de bouw. Zijn rug 
was vastgezet en hij kreeg een morfinepomp 
ingeplant tegen de pijn. Er zouden nog 6 
operaties volgen. Je moet echt heel moedig zijn 
om dit te kunnen dragen! Pijnpatiënten zijn 
voortdurend op zoek naar middelen om hun 
kwelling te verlichten. Via internet vernam 
Daniël het bestaan van Andullatie, een therapie 
op basis van trillingen en infrarood. Deze 
combinatie blijkt heel efficiënt te werken als 
pijnverlichter. Ook bij Daniël: “Door die matras 
heb ik minder pijn: ik ben van 100% naar 60% 
gegaan. In mijn geval is dat redelijk veel. Feit 
is dat je pijngrens met tijd ook verlegd wordt”. 

Hoop doet leven

Daniël werkt nu als ijskreemverdeler. Hij 
zegt zelf: “Ik leef van dag tot dag”. Dankzij 
Andullatie is zijn leven draaglijker, maar het 
blijft zwaar zowel lichamelijk als psychisch. 
Wij blijven hopen samen met Daniël. 

Daniël Van Tielen uit Baal (foto: Steve De Bruycker)

Pijnverlichtingsdagen

Waar:
Jean d’ Anvers fotostudio
(tussen CM en Mayerline)
Bredabaan 373
2930 Brasschaat

Wanneer:
Vr 06 okt van 13u00 tot 19u00
Za 07 okt van 10u00 tot 18u00
Zo 08 okt van 10u00 tot 18u00

Bel 055/23.23.23 of surf naar 
www.hhp.be/Brasschaat 

 Kom langs en ontvang een gratis 
massage voor meer levenskwaliteit

Futloos, stress, slaapproblemen?
Spierpijn, rugpijn, hernia?

“Ik was aangenaam verrast 
door deze ontdekking”

Uitslag wedstrijd opendeur
23 en 24 september 2017

Bredabaan 1007
Mar ia- ter -Heide
Tel. 03/663 57 25
Fax. 03/663 76 51

De winnaars werden persoonlijk verwittigd.

DE WINNAARS ZIJN:
Heyvaert Ekeren Miele stofzuiger
Pauwels Rosita Brasschaat Miele stofzuiger
Bette Mariette Brasschaat Beko Microgolfoven
Peeters Nancy Brasschaat Demeyere wok
Schrauwen Tom Brasschaat Jura Melkopschuimer
Gabriels Chantal Brecht Brabantia Strijkplank
Van Looveren Wuustwezel Liebherr koelkaraf
Pauwels Hilde Brasschaat Liebherr Clip & Close
Van Essche Brasschaat Aankoopbon €15.00
Scheepers Brasschaat Aankoopbon €15.00

De juiste antwoorden

Vraag 1: Welke naam is geen Demeyere reeks  Jupiter

Vraag 3: Boretti ijsmaker heeft een compressor

Schiftingsvraag: Hoeveel euro zit er in de pot  € 218,80

NEOS BRASSCHAAT
(netwerk van ondernemende senioren)

Voordracht
Op donderdag 12 oktober ‘17 in Brasserie Kaveltafel, Van 
Hemelrijcklei, 82 door Peter Verlinden, journalist van VRT. 
Thema: “Jong en ervaren, kinderen op de vlucht.” Een actueel 
onderwerp. Deelname in de onkosten € 10,- niet leden € 12,- 

betaling op rek. BE90 4151 15 45 11 32 van Neos Brasschaat.
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Brasschaat
Bredabaan 515
T 03 653 03 60 • www.aupingplaza-brasschaat.be
Openingsuren: ma-za 10u-18u • dinsdag gesloten • Open op zondag van 13u-17u

  De exclusieve Auping speciaalzaak in Brasschaat  

Jij bent uniek. 
Jouw Auping ook.

Bij Auping vind je álles voor een gezonde nachtrust – perfect afgestemd op jouw 
lichaam, levensstijl en slaaptype. Van bedden, boxsprings en matrassen tot kussens 
en textiel. Benieuwd naar jouw ideale Auping? Kom langs en 
voordeel op het volledige assortiment.

*Actie geldig van 2 oktober t.e.m. 19 november. Kijk voor de actievoorwaarden op auping.be/najaarsactie

voordeel
op het volledige

assortiment
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 Winkelcentrum Patio Donk 

Donksesteenweg 246
Di tot vr: 10.00u tot 18.00u

Zat : 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Patisserie Charlotte
OPENINGSWEEKEND 

KOFFIEHUIS!
Zaterdag 7 en Zondag 8 oktober

Kom gezellig proeven 
van ons nieuw winterassortiment!

GRIEKS SNAARINSTRUMENT EN ROMEINS 
PRAALGRAF BEKOREN JURY

16de HEIDELANDPRIJS

Dienstencentra Brasschaat

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove

Dienstencentrum Vesalius

Dienstencentrum Antverpia

Algemene
glaswas

Reinigen
van koepels

Carports

Cornishen

Afwassen 
houtwerk

Garage-
poorten

Leegmaken 
dakgoot

0489 87 30 62

zelfwerkend
patroon

Na 15 jaar 
ervaring nu op 

zelfstandige
basis

Den Hert 15 - 2970 Schilde - javaca@telenet.be

FREINETSCHOOL HET TOVERBOS
EN GEZINSBOND BRASSCHAAT
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WINKELDAGEN
VAN 2 OKTOBER T.E.M. ZONDAG 8 OKTOBER
ZONDAG 8 OKTOBER OPEN VAN 13U T.E.M. 17U

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

Voltan

TIJDENS
DEZE DAGEN 

10% KORTING 
OP GANS 

DE COLLECTIE

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

Eikenlei 102-110 - 2960 St.-Job-in-’t-Goor
www.leuris.com
info@leuris.vw.be  03 633 85 85

Davidsfonds Brasschaat brengt mensen samen rond 
cultuur. Een kleine greep uit onze activiteiten voor de 
komende maanden:
woensdag 11 oktober 2017, 20 uur, Ons Middelheem, Bredabaan 
423: “Elke dag angst – de V-bommen op Antwerpen en Bras-
schaat” door Pieter Serrien
zaterdag 14 oktober 2017, H. Hartkerk (Donk): “Concert n.a.v. 
500 jaar Luther met muziek uit de tijd van Luther” door The 
Great Charm met duiding door Dick Würsten.  Kaarten in VVK € 
15 – aan de kassa € 20
dinsdag 7 november 2017, 20 uur, Ruiterhal, Gemeentepark 10: 
“De situatie van Europa in een snel veranderende wereld” door 
prof. Jonathan Holslag (VUB)
dinsdag 14 november 2017 , 20 uur, Ons Middelheem, Bredabaan 
423:  
Beeckman
woensdagen 29 november, 6,13 en 20 december 20 uur, Ons Mid-
delheem, Bredabaan 423: “Cursus Art Deco en Co – een ontdek-
king van de kunst van 1850-1950 door Anne-Sophie Van Vyve

Het volledige jaarprogramma vindt u op 
www.davidsfondsbrasschaat.be 

waar u ook rechtstreeks kan inschrijven voor deze 
activiteiten. Reservatie vooraf aanbevolen.   

Alle info bij Johan Cruysweegs, tel. 03 651 51 60

www.davidsfondsbrasschaat.be

• Dagelĳ kse hygiënische zorgen
• Inspuitingen en vaccinaties
• Wondzorg, sondevoeding, sondages

Thuisverpleging
Patsy De Waerhert

Opening praktĳ k 1 oktober
• Opvolging en zorgen bĳ  diabetes
• Palliatieve zorgen.
• ...

0496/735 033
Schansstraat 42, 2930 Brasschaat

patsydw@yahoo.co.uk
     Thuisverpleging Patsy De Waerhert

Deurde

Dit is de deur van: .....................................

Uw naam: ...............................................

Uw adres: ...............................................

Uw tel. nr: ...............................................

Er zijn telkens 1 bon van € 25 en 3 bonnen van € 10 te winnen.

vul het onderstaande bonnetje in en stop het in de brievenbus 
van ons kantoor. Doe dit vóór vrijdagochtend 9 u. De oplossing

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

Van welk gebouw is deze deur? 
Laat het ons weten en win een

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

app 95m² + gar.
Koekoekl. 5, 2e V. Brass.
Gerenov., parketvl., lichte 
living 32m². Balkon, open 
keuken+kookpl., dampk., 
afwasm., berging met aan-
sl. v. wasmach. + droogk. 
2 slaapkamers, badk. met 
inloopdouche. € 750. Tel.
0495/442 364

Vrouw zoekt werk: Poet-
sen, horeca, verkoop, in-
pak (Cintia) 0465/741 392

Vrouw zoek t  werk : 
Schoonmaken, horeca, 
verkoop, inpak. 0488/350 
370 (Gloria)

Snoeien en vellen van 
alle soorten bomen en 
hagen met hoogtewerker 
of klimwerk. Verticuteren 
van grasperken en gras-
renovatie. 0492/822 180

Plaatsen van alle soor-
ten poorten. Elektrisch 
en manueel. Ook brand-
werende. 0492/822 180

Dakwerken, herstellin-

en, schouwen. Ook klei-
nere werken. 15j. ervaring. 
0492/870 675

2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn-geen gerem-
de. 0492/363 118
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JAN BOUTEN 
KLOKKENSPECIALIST
Meesteruurwerkmaker
Reparatie van alle soorten
Klokken

Alleen op afspraak, ook bij u thuis
Durentijdlei 15, 2930 Brasschaat
Tel: 03/663 33 73 • 0499 761 847
E-mail: janbouten@hotmail.com

De WOONWINKEL, u mag het gerust een kleine boetiek noemen. Winkelen in een knusse, gezellige 
sfeer met een uitgebreid aanbod. Winkelen waar de klemtoon op duurzaam, beproefde kwaliteit en mooi 
ogende producten ligt en waar u als klant zeker uw gading vindt. De WOONWINKEL ontvangt de klant 
met een warm onthaal en geeft graag en woordje uitleg bij de aankoop zodat u vlot volop kan genieten 
van uw producten.

Openingsuren:

dinsdag tot en met vrijdag van
9.00u tot 12.30u -13.30u tot 18.00u
zaterdag van 9.00u tot 18.00u
maandag en zondag gesloten

Tel.: 03/653 33 11

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit
Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke 
productenVernieuwde website:

www.woonwinkelkampen.be

Portmeirion Engels tafel- en eetgerei -5% op de ganse collectie*
Schulte –Ufer het bekende Duitse pottenmerk -5% op de ganse collectie*
Bak en braadpannen o.a. Swiss Diamonds - 5% op al de soorten merken* 

Nog andere schitterende aanbiedingen in de Woonwinkel.
*Niet cumuleerbaar met andere promoties in de winkel en zolang de voorraad strekt.

Herfstkortingen bij de Woonwinkel 
Vanaf 3 oktober tot en met zondag 8 oktober 2017

(Vraag naar de voorwaarden in onze winkel )
OKTOBER = ACTIEMAAND

OOK OPEN OP ZONDAG!
BRASSCHAATSTEENWEG 290  - KALMTHOUT

SINT-JOZEFPAROCHIE (DRIEHOEK) - STILTEMOMENT
Woensdag 11 oktober om 19.30 u. in de weekkapel van de kerk. Missiemaand – zullen er vruchten 
zijn? “Er zijn voor de anderen”, zo klinkt het refrein in ons geloof. Zo maakt Jahwe zijn naam waar. 
Zo heeft Jezus zijn leven gegeven. Zo leven ook missionarissen, hoe anders dat die anderen ook 
zijn: een andere cultuur, andere gewoontes, ja zelfs een andere geloofsbeleving. Missionarissen 
hebben hun leven gegeven voor mensen ver van hier. Het is werk dat niet verloren gaat, omdat 
het God zichtbaar maakt.

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENTES
voor in de winkel (bakkerij)

woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

+ www.dinotti.be +
03 293 50 65  -  0497 245 775

7d
7dbereikbaar

Te huur: App. 2de v. Veld-
str. 59, 3slk, liv. bk, hal, 
garage. 03/383 22 19 - 
0476/672 164

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 
uitgevoerd. vakman 35j. 
erv. 0468/328 347

Dame zkt werk: Horeca, 
oppas, naschoolse op-
vang. Heb ervaring, ook 
weekend. 0495/824 365

Man zoekt werk: Tuin, 
schilderen, gyproc, lami-
naat, tegels. m. ervaring. 
€ 13 p.u. 0492/148 886
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actueelparkbodeactueel

gezocht: nieuwe vrijwilligers voor dienst burenbemiddeling
 

Burenbemiddeling is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers om haar werking te versterken. 
In november staat er alvast een opleiding 
gepland om je onder te dompelen in de 
materie.  

tussen buren. Je luistert naar het verhaal 
van beide partijen. Je oordeelt niet en je 
draagt ook geen oplossing aan. Je helpt de 
partijen om samen een oplossing te vinden 
die voor beide aanvaardbaar is. Je hebt 
uiteraard geheimhoudingsplicht.

Je  woont in Brasschaat, je kan goed 
luisteren en je inleven in de situatie. Je 
vindt  het leuk om met mensen te werken. 
Je bent vlot in de omgang en regelmatig 
beschikbaar voor bemiddelingen en over-
legmomenten met je coördinator en andere 
bemiddelaars. Je ontvangt een vergoeding 
en een opleiding.  Die vindt plaats tussen 
18 november en 16 december telkens op 
zaterdag in Campus Vesta in Ranst. In 
deze opleiding leer je de basisbeginselen 

-

rollenspelen en interactieve oefeningen. 

Dien je kandidatuur in vóór 15 oktober via 
burenbemiddeling@brasschaat.be. 

burenbemiddeling
T 03 650 02
burenbemiddeling@brasschaat.be

vrij sporten 
zonder zorgen

Sporten en bewegen wanneer het je 
past. Steeds meer Belgen doen het: 
een uurtje joggen wanneer de kinderen 
sporten, tijdens de middagpauze enkele 
baantjes trekken in het zwembad, met 
vrienden in het weekend gaan mountain-
biken… 
Fantastisch, sporten is gezond! Maar wat 
als je een blessure oploopt?

Als je in teamverband sport, ben je 
meestal bij ongevallen goed verzekerd 
via de club. Maar hoe goed ben je 
verzekerd als je sport in je vrijetijd? Het 
Brasschaatse gemeentebestuur helpt 
zijn inwoners om zich alvast daar niet al 
te veel zorgen om te maken. Het biedt 
je via Ethias de mogelijkheid om je als 
individuele sporter of als gezin goedkoop 
te verzekeren tegen sportblessures, 

-
sen, lopen, zwemmen, rolschaatsen/

Brasschatenaren betalen er op jaarbasis 
slechts 20 euro voor, voor een heel gezin 
is dat amper 35 euro.

Surf naar www.zekersporten.be/bras-
schaat. Van zodra je ingetekend hebt, 
ben je verzekerd. Na een jaar krijg je 
automatisch een nieuw factuur opge-
stuurd. Als je betaalt, blijf je gewoon 
verder verzekerd. Anders stopt de polis. 
Simpel en duidelijk.

Heb je de pech om gebruik te moeten 
maken van de polis, dan kan je met je 
persoonlijke account op www.zekerspor-
ten.be alles netjes regelen vanuit je luie 
zetel.

Dus, sport gewoon verder maar doe 
het voortaan zonder zorgen. Het genot 
van de inspanning wordt er alleen maar 
groter door!

Brasschaat deelt 
2 elektrische 
wagens met jou

De gemeente springt mee op de kar 
van het autodelen en stelt twee elek-
trische wagens ter beschikking van de 
Brasschatenaren. Op die manier zetten 
we extra in op duurzame mobiliteit en 
maken we elektrisch rijden beschikbaar 
voor iedereen. 

De wagens zijn bedoeld voor iedereen 
die voor zijn dagelijks woon-werkver-
keer gebruik maakt van het openbaar 

een auto ter beschikking heeft, bijvoor-
beeld om boodschappen te doen of een 
familiebezoek. Als je alleen voor dit soort 
gelegenheden een auto nodig hebt, dan 
is autobezit voor jou een dure aangele-
genheid. Autodelen is dan wellicht een 
slimme oplossing.

De gemeente organiseert samen met 
Partago op 15 oktober van 10 to 13 uur 

Mortel 16. Je krijgt er alle info over auto-
delen. Schrijf je in via http://brasschaat.
partago.be

dienst duurzaamheid | T 03 650 06 58

Boost Je Buurt: handen uit de mouwen!
 

Alleen samen kunnen we erin slagen de 
een 100% hernieuwbare samenleving waar 
te maken. Er is voor deze overgang een 
grote rol weggelegd voor lokale organisa-
ties en burgerinitiatieven. Daarom wordt op 
zaterdag 7 oktober Boost Je Buurt georga-
niseerd: een dag vol workshops, inspiratie 
en concrete hulp om wakkere actievelingen

te helpen hun plannen voor hun buurt waar 
te maken.

Wil jij van je buurt ook een bruisende plek 
maken, klaar voor de toekomst? Ben je 
geëngageerd en wil je vooruitgang boeken? 
Als burger, onderneming of bestuur? Alle 
nieuws, inspiratie en wie kan helpen, vind 
je op www.gemeentevoordetoekomst.be.



actueelparkbodeactueel
beleveniswinkelen
zaterdag 7 oktober 2017

Ontdek het unieke winkelaanbod in Brasschaat.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

Gratis belevenissen!

www.brasschaat.be
in samenwerking de winkeliersverenigingen

                           Bredabaan 515 
    Auping nights, Better days 
 

 

 

WWW.GRIEPVACCINATIE.BE

tijd om je bladkorf weer 
klaar te zetten

In de herfst en winter liggen 
onze straten vaak bezaaid 
met bladeren, en soms 
eens een sneeuwtapijt of 
ijslaag. Voor eigen deur 
vegen betekent dat je niet 
alleen je oprit en deel van 
het voetpad netjes houdt, 
het verhoogt ook de veilig-
heid voor jezelf en anderen. 
Daarom ben je wettelijk 
verplicht het voetpad voor 
je deur vrij te houden van 
ijzel en bladeren.

De gemeente haalt de bla-
deren gratis op. Verzamel 
ze in een bladkorf aan de 
straatkant. Zo’n korf maak 
je met wat tuindraad. Wel 
moet je ervoor zorgen dat 
de korf niet rond of aan een 
boom of paal staat en zeker 
niet op een deksel van 
nutsmaatschappijen. 

Ander groenafval dan 
bladeren hoort niet thuis in 
de bladkorven Zulke korven 
worden niet leeggemaakt!

dubbele gratis ophaling
Je moet niet alle bladafval 
via bladkorven aanbieden. 
Je kan het ook kwijt in de 
groenbak. Die wordt nog 
steeds gratis en wekelijks 
opgehaald.

wistjedatje
Wist je dat er ongeveer 
vier maanden per jaar twee 
ploegen van gemeentear-
beiders zoet zijn met het 
opruimen van bladafval? 
We krijgen gelukkig ook 
nog hulp van vzw Aralea 
voor het onderhoud en de 
opkuis.

infomarkt wegenwerken

doet het gemeentebestuur dat met zijn infrastructuur: 
herstelling, vervanging en nieuwe ontwikkeling houden 
de gemeentediensten dag in dag uit bezig. Ben je 
benieuwd welke wegen we binnenkort gaan aanpak-
ken? Heb je er vragen over? Kom gerust af!

Bredabaan richting Gooreind, ontsluiting Beemden-
straat, heraanleg Bethanielei, Voshollei en Pauwelslei 
(fase 2). Ook kom je alles te weten over de vervan-
ging van laanbomen in De Vis en Dopheidelaan, de 
ontwikkeling van de sociale woonwijk Het Bunder (thv 

waaronder dat van de Sint Jobsesteenweg.
We presenteren je de laatste realisaties: kasseiweg 
Mikhof, drempels Azalealaan en de heraanleg van de 
Ternincklei. 
Tot slot gunnen we je een blik in de toekomst: plannen 

optimaliseren, vernieuwing openbare verlichting...
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Ontdek onze compleet 
vernieuwde winkel!
Een winkel om van te gaan houden...

Steeds 

mooier &
 

beter!

8.500 M2 overdekt Huis & Tuin Warenhuis!

Collega’s Gezocht:
-Aankomend kok (m/v)
Wegens uitbreiding van ons 
tuin restaurant.

-Weekend hulp (m/v)
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Haan Zijdehoender, ge-
woon vrij te lopen, gratis 
te verkrijgen. 03/651 42 49

Brandhout: Gratis te ver-
krijgen. 03/651 42 49

Te huur of te koop 2 
warme autostnplts. Bras. 
C. 0479/990 545

Ik zoek poetswerk en 
strijk. M. erv. en ref. spr. 
Ned. 0486/479 774

Dringend te huur ge-
vraagd: Gezonde kleine 
woning ver van gsmmas-
ten en antennes. In gelijk 
welk dorp. 03/458 07 14

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 
villa’s, magazijnen. Bij ver-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0495/504 635

Leegmaken van huizen, 
sterfgeval, kelder, zolder, 
garage, magazijn, inboe-
dels. Eindelijk leeg. GSM 
0495/504 635

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

Alle onstoppingen bad-
kamer, wc’s, riool, beer-
put... 0492 822 180

Dakwerken roofing, lei-
en, pannen, schouwen. 
Belgisch werk, Poolse 
prijzen. vrijblijvend prijs. 
0492 870 675

Alle snoeiwerken hagen, 
bomen, afvoer groen. Tom 
0492 822 180

Leegmaken van huizen 
verwijderen rommel, mee-
nemen voor rommelmark-
ten met ladderlift. Huizen, 
appartementen, villa’s, kel-
der, zolder 0492 822 180

Word jij graag
vrijwillige oppasser?

Heb jij wekelijks of veertiendaags, over-
dag, ’s avonds of ’s nachts, in de week of 
in het weekend enkele uren vrij waarin je je 
wil inzetten voor ouderen, zieken of perso-
nen met een handicap? Dan verwelkomen 
wij je graag binnen onze dienst CM-Oppas 
aan huis. Onze oppassers bieden toezicht, 
gezelschap en ondersteuning bij dagdage-
lijkse of nachtelijke  activiteiten (eten, drin-
ken, naar het toilet gaan, slapen gaan…) 
bij kinderen, volwassenen en ouderen. Je 
biedt oppas in eigen regio en krijgt de kans 
om een warm contact op te bouwen met 
je oppasgezin. Bovendien kies je zelf wan-
neer, hoe vaak en voor welke situaties je 
je engageert. Je ontvangt per uur een on-
kostenvergoeding van 2,60 euro. CM zorgt 
voor een verzekering burgerlijke aanspra-
kelijkheid, lichamelijke ongevallen en een 
omnium verzekering bij gebruik van de 
wagen. Op regelmatige basis heb je con-
tact met je collega-oppassers om samen 
ervaringen uit te wisselen, nieuwe kennis 
op te doen en gezellig samen te zijn. Geen 
ervaring? Geen probleem! Wij voorzien 
vorming op maat. Meer info: Werner Ber-
rens, tel. 03 221 94 20 of via e-mail:
oppas.antwerpen@cm.be

JONGE SOLISTEN 
WELKOM OP 5de 

EDITIE BRAS-
SCHAAT KLASSIEK
Brasschaat Klassiek en artis-
tiek directeur Robert Groslot 
willen bij de volgende editie 
jong talent (- 15 jaar) de kans 
geven om op te treden met 
The Groslot Gala Orchestra.  
Jonge solisten die deze buiten-
kans willen grijpen sturen voor 
eind november per mail een 
video met een instrumentale 
uitvoering naar jongesolist@
brasschaatklassiek.be. Alle 
klassieke instrumenten zijn 
welkom. De maestro zal de in-
gezonden stukken beoordelen 
en enkele jonge musici selec-
teren die in december zullen 
uitgenodigd worden voor een 
auditie. De geselecteerde jonge 
kandidaten worden persoonlijk 
gecontacteerd. De vijfde editie 
van Brasschaat Klassiek vindt 
plaats op vrijdag 13 (jawel) en 
zaterdag 14 juli 2018 in het Ge-
meentepark van Brasschaat. 
Organisator Klassiek in ’t Groen 
gaat dus opnieuw voor twee 
muziekavonden en heeft de 
bedoeling van de lustrumeditie 
iets speciaals te maken.  Het 
initiatief met de jonge solisten 
kadert reeds in deze plannen.
De online ticketverkoop voor 
Brasschaat Klassiek 2018 is 
open en te bereiken via www.
brasschaatklassiek.be. Bras-
schaat Klassiek is een organi-
satie van Klassiek in ’t Groen 
vzw, in samenwerking met het 
Cultuurcentrum Brasschaat. 
Brasschaat Klassiek 2018, op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 
2018 in het Gemeentepark 
van Brasschaat, aan het kas-
teel.  Start concerten telkens 
om 20.00u, terrein open om 
18.00u. Tickets: wandelticket: 
€ 10,00; gereserveerde stoel: 
€ 20,00; Silver VIP: € 40,00.  
Reservatie via www.bras-
schaatklassiek.be of telefo-
nisch via 070 345 345.

Dame met ervaring zoekt 
werk: Poetsen, strijken, 
ramen kuisen, babysit. 
Spreekt Ned. 0483/401 542

Gezocht: Gemotiveerde 
mensen die willen bijver-
dienen door een paar uur-
tjes per week te werken. 
http://www.chrisdream-
classholidays.people-
helpingpeople.eu

Heer 63j. welst. omg. 
Schilde wkm leuke klas-
sedame uit goed milieu 
vr relatie of vriendschap. 
45 à 55j .  Geïnteres-
seerd? Sms mij op 0474 
441 700. Ik contacteer u!

Te koop: Zonnig APPAR-
TEMENT rustige buurt bij 
centrum, 2e. verd., 3 slp-
kmrs, ingerichte keuken 
met ontbijtbar, zuid terras, 
overal rolluiken, wc apart, 
mogelijkheid tot aankoop 
garage. 0479/429 074 
GEEN IMMO!

Vrouw zoekt  werk : 
Schoonm.,  rest . ,  ho-
tel, boodsch., keuken. 
0465/768 334

Gemeente biedt
renovatie-audit aan

Het gemeentebestuur besliste 
om iedereen die – met het oog 
op een energiezuinige renova-
tie van een bestaande woning 
een audit laat uitvoeren – recht 
heeft op een subsidie. “Met de 
renovatie-audit wordt het voor 
onze inwoners heel eenvoudig 
om hun woning op een goede 
en duurzame manier te ren-
overen. Ter ondersteuning van 
het gemeentelijk energiebe-
leid en het Klimaatactieplan 
biedt intercommunale IGEAN 
de uitvoering van renova-
tie-audits in privéwoningen 
aan. Dat betekent dat er een 
energiedeskundige langskomt 
voor een controle. Hij checkt 
onder meer de isolatie in uw 
woning en de manier waarop 
u verwarmt en warm water 
produceert. U ontvangt een 
verslag waarin men de moge-
lijke energiebesparende maat-
regelen zal voorstellen. Zo’n 
professionele audit kost circa 
550 euro. Omdat dit toch een 
aanzienlijke kostprijs is, maar 
wij als gemeente toekomstige 
verbouwers willen stimuleren 
om het toch te laten doen, ken-
nen we een subsidie toe. Zo 
wordt de drempel om een au-
dit te laten uitvoeren verlaagd 
en kunnen we burgers aan-

gaan tot de uitvoering van de 
energiebesparende maatrege-
len.” zegt schepen van milieu 
Dirk de Kort.
De gemeentelijke subsidie 
bedraagt 100% van de ge-
factureerde kosten met een 
maximum van 500 euro per 
bestaande woning. De subsi-
die wordt uitbetaald wanneer 
enkele van de voorgestelde 

voerd.
“Deze maatregelen is afge-
stemd op andere ondersteu-
ningen rond woonbeleid. Wie 
een renovatie-audit laat uit-
voeren kan naadloos instap-
pen in het BENOVEREN-pro-
ject van EANDIS. Het is nu 
echt het moment om je woning 
duurzamer te maken. Dit is 
goed voor je eigen wooncom-
fort, je budget en voor het mi-
lieu” zegt schepen van wonen 
Niels de Kort. 
Meer informatie over de in-
houd van de renovatie-audit 
en het aanvraagformulier is 
terg te vinden op de website 
van IGEAN. 

Samana Maria-ter-Heide 
dankt alle deelnemers, 
bezoekers en medewer-
kers voor hun bijdrage 
en aanwezigheid op haar 
jaarlijkse rommelmarkt die 
plaats vond op 17 septem-
ber aan de Kerkedreef

Uitnodiging voor de Kick Off!
Van harte welkom op zondag 15 oktober 2017 van 10 tot 13 
uur op locatie De Mortel 16 - Brasschaat. Meer weten en in-
schrijven op http://brasschaat.partago.be
Gezonde lucht is een sleutel tot goed leven. Elektrische 
auto's helpen daar bij, autodelen ook. Daarom creëerde 
Partago voor haar leden het elektrisch autodelen. Partago 
is de partner van de gemeente Brasschaat. Met de Partago 
app boek je de auto, open je de deuren, regel je je rijtegoed, 
check je de batterijstatus,... We tonen je graag hoe alles in 

BRASSCHAAT DEELT 2 100% 
ELEKTRISCHE WAGENS
MET JOU VIA PARTAGO

Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Verzamel 250 Artis 
Historia punten

Curieus Brasschaat richtte deze week een gespreksavond rond 
mobiliteit in. Deelnemers aan het panelgesprek waren Yasmine 
Kherbache (sp.a Vlaams Parlementslid), Tom Meeuws (ex di-
recteur van De Lijn Antwerpen) en Dirk Wiesé (Trein-Tram-Bus)
In een eerste ronde gaven de drie deelnemers uitleg over de 
huidige situatie in het algemeen en rond Antwerpen in het bij-
zonder. Met cijfermateriaal toonde Yasmine  aan dat koning 
auto nog altijd een marktaandeel van 70% heeft, terwijl in ste-
den zoals Amsterdam, Kopenhagen en Stockholm dit aandeel 
nog geen 25% is. Er is dus op dat gebied nog een grote weg af 

openbaar vervoer inderdaad wel heel stiefmoederlijk behandeld 
wordt. De enige investeringen zijn  het vervangen van versleten 
trams en bussen. Qua andere infrastructuur is het een “stand 
still”. Tom Meeuws, jarenlang directeur van de Lijn brak een lans 

dat er maar één oplossing is: we moeten met zijn allen de auto 
veel meer aan de kant laten staan en kiezen voor alternatieven 

komst niet meer rijden maar constant stilstaan. In een tweede 
ronde kregen de talrijke toehoorders de kans om vragen te stel-
len. Er kwamen erg veel klachten over de stiptheid en de dienst-
verlening van het openbaar vervoer. En natuurlijk kwam ook een 
eventuele tramverlening van lijn 3 naar Brasschaat ter sprake. 
De “specialisten” wisten ons te vertellen dat zonder een degelijk 
openbaar vervoer, we meer en meer zullen stilstaan. Zijzelf zijn 
gewonnen voor een tramverlenging, eerder dan voor “trambus-
sen”. Redenen zijn o.a. de geringere capaciteit van trambussen, 
hun kortere levensduur en de onderhevigheid aan defecten.

GESPREKSAVOND ROND
MOBILITEIT IN BRASSCHAAT

OKRA BRASSCHAAT CENTRUM
Wij zijn op zoek naar mensen die graag KAARTEN.  Elke dinsdag-
namiddag kaarten (Rikken) we in de parochiezaal “ONS MIDDEL-
HEEM”, Bredabaan 425, Brasschaat van 13u30 tot 17 uur.  Twee-
maal per maand is het op woensdagnamiddag wedstrijdrikken in de 
Emauszaal, dit lokaal is achter Ons Middelheem. Er is ruime par-
keergelegenheid op de parking aan de zaal. Het OKRA lidgeld is 
23 euro per jaar, een echtpaar betaalt 38 euro.  Je krijgt dan elke 
maand het maandblad OKRA MAGAZINE en DE BELLEMAN, ons 
plaatselijk infoblaadje met al onze andere activiteiten.  Kom eens 
kennismaken op een dinsdagnamiddag of maak een afspraak met 
onze voorzitter Eddie Evers tel 0472 36 88 62
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Ingericht winkelpand 
met woonst

+ garage en tuin
Bredabaan 338, Brasschaat
(mits kleine overname prijs)

Voor inlichtingen
0477/864 490

Bellen tussen 14u. en 19u.

TE HUUR

gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.

Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243

Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

www.candlelightbar.be

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Huur camionette 50€/dag
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

0468/116.116

Problemen met uw verwarming, gas 
of mazout? Wij geven u een 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis 
prijsofferte.

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Aankoop: classic cars, 
sportwagens, oldtimers, 
p ro jec twagens ,  4x4 . 
Vlotte en correcte afhan-
deling. 0478/454 492 

Te huur: App 110m², 1e 
V, Lift, Bredab. 794, Bras-
sch., Inkomhall, Living 
45m², geinstall. keuken 
m berging, 2 slpk’s, 2Wc, 
badk. m douche, ligbad, 
meubel m dubb lavabo, 
zonnig terras 15m², gara-
ge, € 910 + €45 kosten.
Tel. 0472/709 589.

Wel 100 vrienden op fa-
cebook en twitter, maar in 
het weekend zit je alleen 
thuis? Kom eens uit je 
kot en maak echte vrien-
den in plaats van virtuele. 

vereniging vanaf 45 plus. 
Bel Marc 03/216 12 82 of 
mail nr. denaeyermarc@
telenet.be

Te koop: Nissan Juke Tek-
na, zwart, automatisch, 
bwj. 2015, 40.000km. 
gsm: 0495/263 622

KFC Brasschaat
zaterdag 7 oktober 2017 
09.30u: U7 b - Beersch.-Wilr. 
09.30u: U8 b - Alberta Schilde
11.00u: U10 a - Cappellen FC
09.30u: U11 - Wijnegem VC
12.30u: U13 - Gooreind VV
15.00u: Gew. res. - KSK Donk
20.00u: 1ste Pl. - Katelijne KFC
12.45u: Ekeren FC - U7
10.00u: KFC Schoten - U8
10.45u: KSK Donk - U9  
09.30u: KFC St. Mart. H. - U12
15.00u: KSV Schriek - Prov. Res.
zondag 8 oktober 2017 
10.30u: U17 - Syriana Deurne
09.30u: K. Heibos - U15 a
11.15u: Vosselaar VV - U15 b 

Ben je geboren in 2012 of 2013 en wil je aan sport 
doen, voetbal, sluit dan aan bij KFC. Brasschaat. 
Geboortejaar 2012 -2013 training om 13.30 u. Kunst-
grasveld nabij de Hemelhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans Van Bergen, T. 03/651 
48 90; 0477/575 411. kfcbrasschaat@gmail.com

KFC Exc. Kaart
vrijdag 6 oktober 2017 
20.00u: Wuustwezel - Res. C
zaterdag 7 oktober 2017 
09.30u: Achterbroek VV - U13
09.30u: FC Merksem a - U8a
10.30u: U10 - Wijnegem VC
10.30u: U9 - Mariaburg
13.30u: City Pirates a - U7
14.30u: Heibos - Res B
15.00u: St. Job FC - U11
15.00u: Res. a - KFC Schoten
15.00u: Wilgenh.   - Matti
zondag 8 oktober 2017 
11.15u: Wijnegem - U17
12.00u: ‘s Grav0.-Sch. c  - U15a
15.00u: 1e ploeg - KSK Donk
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

-
teer ons via:
jeugd@excelsior-kaart.net
0494 573 393  of  0476 051 779

Voordracht-uitwisseling
’Missionair zijn

vandaag’
Donderdag 19 oktober 2017, 
20 uur ‘Ons Middelheem’, 
Emmaüszaal, Bredabaan 425 
(onthaal vanaf 19.45 uur, einde 
22 uur; vrije bijdrage) Missio 
roept ons dit jaar op om tegen 
de stroom in samen te bouwen 
aan een bruisende, levendige 
en leven gevende, open en 
gastvrije kerkgemeenschap 
te midden van een drukke, 
technologische maatschappij. 
De acht kapstokken vormen 
pistes waarin er aandacht is 
voor jou als persoon en voor de 
gemeenschap waarin je je be-
vindt, zowel lokaal als wereld-
wijd. Educatieve medewerkers 
van Missio Vlaanderen lichten 
die kapstokken toe, waarna we 
in gespreksgroepjes ideeën en 
meningen uitwisselen aan de 
hand van vragen/stellingen.  
Van harte welkom op deze 
informatieve, interactieve, in-
spirerende avond!
Programma:
- ‘Missionair zijn vandaag’, 
getuigenis;
- Toelichting bij “Kapstokken om 
tegen de stroom in missionair 
te zijn … nu … individueel en 
als gemeenschap … hier en 
wereldwijd”;
- Uitwisseling in gespreks-
groepjes;
- Plenum met inbreng van de 
gespreksgroepjes;
- Korte toelichting bij de cam-
pagne 2017 van Missio: “De 
Zuid-Koreaanse kerkgemeen-
schap”.
Organisatie: MISSIO en Werk-
groep Diaconie-Solidariteit van 
de Pastorale Eenheid HH. Ja-
cobus & Antonius Brasschaat-
Kapellen

Poetsvrouw gevraagd 
te Brasschaat, om de 14 
dagen 3u. 0488 600 705

68e Achtkamp 
Brasschaat 

Vanaf 22 oktober 2017 
Het programma: Zondag, 22 ok-
tober 2017, 9 uur 1 km TIJDRIT  
Kasteel, Park van Brasschaat. 
Zondag, 29 oktober 2017, 9 
uur. 200 m / VERSPRINGEN  
Stadion, Park van Brasschaat. 
Zondag, 5 november 2017, 9 
uur. 6,5 km TIJDRIT  Militair 
Vliegveld, Maria-ter-Heide. 
Zondag, 12 november 2017, 9 
uur. KOGELSTOTEN / 1500 m  
Stadion, Park van Brasschaat
Zondag, 19 november 2017, 10 
uur. VELDLOOP + initiatie kin-
deren  Kasteel, Park van Bras-
schaat. Zondag, 26 november 
2017, 9.30 uur. VELDRIT + 
initiatie kinderen  Kasteel, Park 
van Brasschaat. Meer info vind 
je op www.achtkamp.be.

Enkel bij de echte 
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47

Goedkoop verwijderen 
v. bomen, hagen, conife-

Zaaien van nieuwe gazons, 
gratis off. 0487/715 534

Leegruimen van  tui-
nen.  Planten en strui-
ken verwi jderen.  Gr. 
o f f .  0 4 8 7 / 7 1 5  5 3 4

Opruimen van tuinafval 
met container en graaf-
machine. 0487/715 534

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, platen, kot, ga-

Goedkoop verwijderen 
van hagen, met wortel en 
afvoeren. 0487/715 534

Te huur: studio’s ge-
meub; Centr. Schoten, 
vrij. € 490. 0495/214 041

Wij bestrijden buxusmot 
100% bio, goed resultaat. 
0468/251 287

Malle. Recyca is de grootste Belgische verwerker van lege inkt- en tonercartridges. Daarnaast 
zamelen zij ook ICT-materiaal in met het oog op de volledige recyclage van alle onderdelen. De 5 

specialist in schoolbenodigdheden. Deze 
prijzen komen bovenop de vergoedingen 
die Recyca betaalt voor de inzameling van 
cartridges én klein ICT-materiaal. Heel wat 
lege cartridges zijn namelijk geld waard! 
Recyca koppelt dan ook graag educatie 
aan opbrengst: een winnende combina-
tie zo blijkt voor Wonderwijs. Dankzij de 
enthousiaste inzet behoort Wonderwijs tot 
de best inzamelende scholen van Vlaan-
deren! Een overgelukkige school ontving 
vandaag de prijs geschonken door Baert 
en Recyca.  Felicitaties voor directeur 
Lieve Mertens waren er ook van schepen 

Wonderwijs: recycleren doen we samen!

WONDERWIJS BRASSCHAAT WINT DRIEWIELER DANKZIJ HET
INZAMELEN VAN LEGE CARTRIDGES EN KLEIN ICT-MATERIAAL!
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Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

Afgelopen zondag 24 september begon de scouts van de 7de Sint-
Michiel het scoutsjaar met de overgang. Er was een groot ontbijt 
voor ouders, leden en leiding. Een scoutsmis in het bos van het 
Sint-Michielscollege luidde het jaar in, waarna de leden overgingen 
naar hun volgende tak.
Dit jaar viert de groep haar 85ste verjaardag, waarmee het één van 
de oudste groepen van Vlaanderen en de oudste scoutsgroep van 
Brasschaat is. Er zal in de lente van volgend jaar dan ook een groot 
groepsfeest georganiseerd worden. De groep werkt al jaren samen 
met de 38ste Sint-Beatrijs, die gelokaliseerd is op Sint-Ludgardis 
Openluchtschool.
Kinderen die interesse hebben, kunnen steeds gratis een tweetal 
vergaderingen aansluiten om te zien of ze de scouts leuk vinden. 
Meer info over de groep en de activiteiten vind je op www.7de.be of 
via info@7de.be. Neem gerust contact op indien je een vergadering 
wil bijwonen.”                  

OPENING SCOUTSJAAR 
SCOUTS 7DE SINT-MICHIEL

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aan-
wervingen met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v): 

PROJECTMEDEWERKER
Niveau C1-C3 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur  

functie: Je maakt deel uit van de projectencel, een enthousiast multidisciplinair team dat efficiënt, 
flexibel en klantgericht werkt. Onder leiding van de deskundige kan je ingezet worden voor volgende 
vakgebieden: infrastructuur (wegenis- en rioleringswerken en nutsleidingen), gebouwenpatrimonium, 
Gis, groen en natuur, ruimtelijke planning en mobiliteit. Je zal instaan voor het opmaken van 
ontwerp- en stedenbouwkundige plannen met AutoCAD. Verder ben je verantwoordelijk voor het 
opvolgen van meldingen en klachten, vergunningen aanvragen en lastenboeken en verslagen opmaken.   
profiel: diploma hoger secundair onderwijs – goede kennis AutoCAD, technisch inzicht hebben en plannen 
kunnen lezen is een vereiste.

HOOFDMEDEWERKER GEBOUWEN
Niveau C4-C5 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur  

functie: Je komt in een enthousiast team dat bouwtechnische uitdagingen aanpakt. Je bent 
verantwoordelijk voor het opstellen van lastenboeken voor nieuwbouw, renovatiewerken 
en grote herstellingen aan gebouwen. Tevens  sta je in voor de werfopvolging: toezicht en 
controle van de werken,  technische en administratieve opvolging, bespreking en planning met 
aannemers. Het opvolgen van de openbare verlichting valt ook onder je bevoegdheid.  
profiel: diploma hoger secundair onderwijs – gedegen ervaring projectmanagement – kennis wetgeving 
overheidsopdrachten – basiskennis AREI en HVAC – AutoCAD kunnen raadplegen.

Stuur je motivatiebrief met cv en vermelding van je rijksregisternummer, een kopie van jouw diploma en 
een recent uittreksel van het strafregister naar sollicitatie@brasschaat.be en dit uiterlijk 22 oktober 2017. 
Het schriftelijk examen zal plaatsvinden op 8 of 9 november 2017, het mondeling examen op 20 november 
2017. Hou deze data alvast vrij.

Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? Wil je werken voor een dynamisch, 
ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende jobs via  
www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

JURIDISCHE PROBLEMEN ?
1 ADRES !

Veldstraat 88 | 2930 Brasschaat | 0477 75 14 14 
advo-kurtvandenbosch@telenet.be

Kurt Van den Bosch
ADVOCAAT

ALLEEN?
Niet meer lang!

0474/263 751 
www.b-loved.be

T U I N E N K R I S -
HERREMANS.be

Tuinaanleg van A tot 
Z en tuinonderhoud; 

GSM 0477/261 353

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

Leegmaken
van 

huizen

EINDELIJK LEEG

0495/504 635
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SCHOTEN
BORKELSTRAAT 108
Gerenoveerde woning op 310 m² met achter-
uitgang, ruime Zuidoost tuin, tuinhuis, terras, 3 
slks, vernieuwd en geïsoleerd dak, mogelijkheid 
tot huren van achterliggende garage. Kelder 
en bergzolder aanwezig. Topligging vlakbij het 
centrum, parken, scholen, openbaar vervoer en 
mogelijk klein beschrijf! EPC: 300
€ 275.000

KAPELLEN
STREEPSTRAAT 95
Gezinswoning gelegen aan het park van Kapellen 
met 3 slaapkamers, inpandige garage en grote 
tuin. EPC: 371

€ 235.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

KAPELLEN

EKEREN

HOEVENEN

RUSTOORDLEI 13
Verzorgde en goed onderhouden halfopen be-
bouwing met 2 ruime slaapkamers, inpandige 
garage en tuin op mooie rustige ligging te ‘Bras-
schaat-Kaart’. Gelegen nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer op enkele minuutjes van 
het centrum van Brasschaat. EPC: 818

€ 225.000

DE TOMERMAAT 38 - 1STE
Zéér ruim halfopen appartement van 1999 
met ca 112 m², 3 slaapkamers, aparte meters, 
terras en garagebox mogelijk mits meerprijs. 
Lage EPC, ideale ligging nabij parken, scho-
len, winkels en openbaar vervoer. EPC: 124

€ 219.000

MIKSEBAAN 218
Landelijke HOB met 2 slk en grote tuin.Zeer 
netjes onderhouden mt mooi aangelegde 
zuid-oost tuin.Bereikbaar via servitudeweg 
waardoor het ietwat van de straat gelegen 
is.Bijhorend een perceel grond aan de straat 
van ca. 152 m².Totale grondopp 646 m².Leuke 
aanbieding!!! EPC: 860
€ 265.000

KOEKOEKLAAN 9 - 1STE
Verzorgd en instapklaar ruim appartement met 
3 slaapkamers op de 1ste verdieping in een 
klein appartementsgebouw. Gunstig gelegen in 
doodlopende straat nabij ‘golf van Brasschaat’ en 
op fietsafstand van de Bredabaan en Centrum.
Terras aan achterzijde. Garagebox gelegen achter 
hoofdgebouw. Bouwjaar 1996. EPC: 125
€ 245.000

LAGE KAART 398
Betreft een verzorgde, recent gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers en tuin. Voorzien van 
alle hedendaags comfort. Gelegen nabij scholen, 
winkels en openbaar vervoer. Aangename 
wonomgeving op kleine afstand van centrum van 
Brasschaat. EPC: 650

€ 289.000

BREDABAAN 820 - 1STE
Modern 2 slaapkamerappartement van 112 
m² met terras, afgewerkt met hoogwaardige 
materialen. Voorzien van binnengebied met 
afgesloten garageboxen of carports, alsook 
afgesloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnis-
berging. Ideale ligging aan het centrum. Meer 
info 0471 41 11 34
€ 259.000

PRINS KAVELLEI 45
Zeer gunstig gelegen halfopen woning met 
3 slaapkamers, zij-ingang en grote tuin in 
centrum bij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. Alle modern comfort aanwezig. Ideale 
startswoning. Mogelijk klein beschrijf. EPC: 609

€ 235.000

WIPSTRAAT 25
Gunstig gelegen gesloten bebouwing met 5 slaap-
kamers in centrum van Maria-ter-Heide. In 2010 zijn 
nog meerdere renovaties gebeurd. Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving. EPC: 314

€ 295.000

BREDABAAN 909
Gunstig gelegen magazijnruimte met achter-
uitgang voor laden en lossen. Mogelijkheid om 
de oppervlakte op te splitsen.Totale oppervlakte 
magazijn ca. 400 m². Goede verbinding naar 
autosnelweg. Vele mogelijkheden.

€ 310.000

KORTESTRAAT 16
Zeer gunstig en rustig gelegen gesloten bebou-
wing met 3 slaapkamers, garage en grote tuin. 
Op de eerste verdieping een volledig ingericht 
appartement met 1 slaapkamer en groot terras. Alle 
modern comfort aanwezig. Mogelijk bruikbaar als 
2- woonst of kangoeroewoning. EPC: 539

€ 350.000

WILGENLAAN 31 - 1STE
Mooi appartement met 2 slaapkamers, terras 
en garagebox gelegen in een rustige woonwijk 
nabij winkels, scholen en openbaar vervoer. Het 
appartement is verhuurd voor  een periode van 9 
jaar met aanvang op 1 november 2013. EPC: 172

€ 159.000

BOERENDIJK 85
Gerenoveerde gezinswoning op een perceel van 
352 m² met 2 slaapkamers met de mogelijkheid 
een 3de slaapkamer te voorzien, ruime garage 
en grote tuin van 230 m². Klein beschrijf mogelijk. 
EPC: 472

€ 259.000

SPECHTENDREEF 27
Verzorgde chalet van 1997 op een perceel van 
ca 900 m², een perceelbreedte van 20 meter 
en woningbreedte van 10 meter. 2 terrassen, 
voldoende parkeerplaatsen, ruime garagebox, 
tuinhuis, geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin voor-
aan is Zuidwest gericht. Recreatief woongebied = 
permanent wonen toegestaan! EPC: 661
€ 235.000

DE PERELAAR
Nieuwe verkaveling ‘De Perelaer’ voor 2 halfopen
woningen en 1 hoekwoning nabij centrum Wuustwezel
voorzien van tuin, terras, garage, volledig afgewerkt
met hoogwaardige materialen en zolderruimte. Meer
info 0471 41 11 34

€ 372.500

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande 
uit 5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: 

op de 1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² 

beschikbaar in de ondergrondse parking mits 
meerprijs. Epeil:70. Centrum Kapellen!

BRECHT

WUUSTWEZEL

ZOERSEL

BRASSCHAAT

MEEUWENDREEF 7
Open bouwgrond van ca 2000 m² in bosrijke omgeving 
waar permanent wonen is toegestaan mits aanvraag 
nieuwe bouwvergunning volgens RUP. Prachtig open 
zicht op weilanden, momenteel staat er een chalet 
met aanhorigheden, bouwvoorschriften voorhanden.

€ 159.000

ACHTERSTRAAT 203/205 GLVL
Centraal gelegen nieuwbouw glv app van 115 m² met 
lift, 3 slks, badk, apart toilet, open keuken, berging, 
ruime woonkamer met Westgericht terras, tuin voorzien 
van kunstgras, ondergrondse garageboxen/auto-
staanplaatsen mits meerprijs, fietsenberging en prive 
kelder inbegrepen. Meer info 0471 41 11 34

€ 334.000

SINT JOBSESTEENWEG 57
Prachtige instapklare ruime woning, gerenoveerd 
in 2016, met 4 slpks, 2x badk., open keuken, grote 
living, ruime tuin met vijver, 2x terras, garage+oprit 
voor 3 wagens. Afgewerkt met kwalitatieve 
materialen. Buitenkant woning is geschilderd. 
Winkels en school in de buurt.  ZEKER een bezoekje 
waard! EPC: 283
€ 495.000

WUUSTWEZEL
WATERMUNTSTRAAT 4
Zéér gunstig gelegen OBB-landhuis mt 3 slk en 
dubbele garage in landelijke woonomgeving te 
Gooreind.De woning heeft recent nog een make-over 
gehad waarbij badkamer en keuken hedendaags 
vernieuwd zijn.Verder voorzien van zonnepanelen en 
zonneboiler. EPC: 378

€ 399.500

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

KAPELLEN
ESSENHOUTSTRAAT 196 - GLVL
Gelijkvloersappartement in een modern gebouw 
gelegen nabij het centrum van Kapellen met 
2 slaapkamers, tuin van 43 m² en garagebox. 
EPC: 166

€ 219.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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Geassocieerd notaris Pieter-Jan DE DECKER te Brasschaat zal met tus-
senkomst van geassocieerd notaris Christophe CASTELEIN te Kortrijk 
openbaar verkopen met instelpremie van 1%:

Een

HANDELSGELIJKVLOERS
gelegen Antwerpen-Linkeroever

Emile Verhaerenlaan 1
KENMERK: Een handelspand 
(thans krantenwinkel) op de gelijk-
vloerse verdieping te Antwerpen-
Linkeroever sectie N nummer 
909/W/3/P0047. K.I.: € 1.147,00.
INDELING: Winkelruimte met 2 toe-
gangsmogelijkheden, toilet, bureel, 
een bijkomende opslagruimte en 
een kelder. VOORZIENING: Ver-
warming op gas (enkel bureel); en-
kele beglazing.
BESCHIKBAAR: Verhuurd (handelshuur, huurcontract ingegaan op 1/10/2002, ac-
tuele huurpijs € 767,19 euro kosten inbegrepen met uitz. van syndicus)
BEZICHTIGING:
ches zijn, op maandagen tussen 15:00 en 17:00 en op zaterdagen tussen 9:00 en 
11:00.
STEDENBOUW: Vg; Wg; Gdv; Gvkr; Gvv.
INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk ge-

niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een 
afgebakende oeverzone.

INSTEL: DONDERDAG 5 OKTOBER OM 14U
TOEWIJS: MAANDAG 13 NOVEMBER OM 14U

Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag 
dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegen-
woordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (week-
dagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels

STRALEN VAN:

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

03 652 18 09            info@michielse.be           www.michielse.be  

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

- zowel woningen, appartementen 
 als opbrengsteigendom!

- Correcte prijs!

 er mag werk aan zijn!

VERKOPEN ZONDER ZORGEN

Bel: 0475 84 14 31

SNEL verkopen?

JAN koopt UW woning!

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

Gevraagd: Inlandse ei-
kels, enkel zuiver zonder 
blad, niet gedroogd, enkel 
op wo. 27 sept., 11 en 25 
okt. 8 en 29 nov. v. 18u. 
tot 19u30. 0,25 de kg. 
Leopoldslei 62 Brass. of 
Zeurtsebaan 8, Schoten.
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LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60
03/651 89 22

Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Renoveren?
Zet je meubelen
veilig uit de weg 

Sla ze op bij Cobalt Box.

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Oktobermaand  =  
Rozenkransmaand

100 jaar geleden, in 1917, vroeg 
Onze Lieve Vrouw aan de drie 
kinderen in Fatima (Portugal) 
om de Rozenkrans te bidden en 
veel te bidden tegen het kwaad in 
de wereld.  Samen bidden geeft 
steun en kracht en geborgenheid 
in Gods handen.  Wie komt met 
ons samen bidden?  Elke vrijdag 
om 14.15 u. in de kerk van Bras-
schaat-Centrum (Mariakapel).  Er 
is zoveel om voor te bidden en 
zoveel om voor te danken.  L.V.

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

BRASSCHAAT TENTOONSTELLING
De schilderskring van de Remise houdt van 13 t.e.m 15 Oktober 
een tentoonstelling met werk van de leden inde Sint-Jozefskapel 
aan de Augustijnslei 76. Op 13 Oktober is de expo open van 19 
tot 21 u , de andere dagen van 11 tot 17 u.

Bredabaan 253 | 2930 Brasschaat
northestates@era.be | www.era.be/northestates

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

€ 375.000,-

€ 265.000,-

€ 635.000,-

Brasschaat, Hoogboomstw. 83: 
Half open landhuis van 384m² op 
1.000 m² met 9 spks. 

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

Ekeren, Jos Claessensstraat 57:
Verzorgde woning met tuin en
garage in Ekeren-Donk

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv – EPC 619

Brasschaat, Sint-Jobsestew. 53:
Kindvriendelijk gelegen woning op 
Zuid georiënteerd perceel.

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 449 

€ 184.500,-

€ 379.000,-

€ 235.000,-

TE KOOP

TE KOOP

Brasschaat, Martouginlei 20a: 
Hoekappartement met 3 slaap-
kamers. 

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 333

€ 309.000,-

€ 425.000,-

TE KOOP

Brasschaat, Veldstraat 234:
Pracht. H.O. woning op 493m²
ZW oriëntatie - met 4 slpks en gar.

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv; EPC 224 

€ 309.000,-

  

Brasschaat, Van De Wiellei 46: 
Volledig gerenoveerde woning te 
Brasschaat in centrum.

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 187

OHD 16u00-17u30

OHD 14u00-15u30

OHD 09u30-11u00

OHD 11u30-13u00

OHD 14u30-15u30

OHD 11u30-13u00

OHD 16u00-17u30

OHD 16u00-17u30

OHD 11u30-13u00

Brasschaat, de Borrekenslei 52:
App. met 3 slpks rand centr. Goed
onderhouden in residentiële buurt.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 312

Brasschaat, Gezondheidslei 64
Moderne half open gezinswoning 
met 3 slpk, garage en tuin

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv; EPC 401

Brasschaat, Leopoldslei 30b: 
Een stukje paradijs in hartje cen-
trum!

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 331
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Geassocieerd notaris Hans DE DECKER te Brasschaat
zal openbaar verkopen met recht van hoger bod:

Een

APPARTEMENT
op de 3e verdieping centraal gelegen

te Antwerpen-Deurne

KENMERK: Een te renoveren
appartement op de 3e verdieping.  
Ref EPC: 20170730-0001981533-
1 - EPC Waarde: 223 kWh/m2. 
Sectie A nummers 180/N/P0043 
(appartement) en 180/N/P0044 
(kelder). K.I.: € 778,00.

INDELING: Hal met ingemaakte 
kast, toilet met handenwasser, leef-
ruimte met zicht achteraan, keu-
ken, badkamer met lavabo en bad, 
2 slaapkamers en provisiekelder.

VOORZIENING: Enkel glas, vloerverwarming en plafondverwarming (via CV op gas).

BESCHIKBAAR: Verhuurd (levenslange huur in voordeel van mevrouw Godelieve 
TERNIER, geboren op 3 maart 1950, maandelijke huurprijs € 1, vast).

BEZICHTIGING: 
op zaterdagen van 12u tot 14u.

STEDENBOUW: Vg, wg, gvkr, gdv.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk ge-

niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een 
afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG:

in Café ‘t Stadion, Boshovestraat 2, 2100 Deurne.
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag 
dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegen-
woordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (week-

www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website: 
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Terlindenhofstraat 147  - deels gerenoveerd 
rijhuis met KELDER - GLVL : hal, living met OH, open 
keuken, eetkamer met lichtkoepel, badkamer met douche 
en wc en wasplaats, terras met deels veranda, tuin met 
bergplaats - 1ste V : 2 slaapkamers - Zolder - KLEIN 
BESCHRIJF. 
BRASSCHAAT: Schagendreef 9 - Ruime woning met 4 
slaapkamers, hal, keuken, living, salon, badkamer, WC, 
kelder, garage, diepe tuin - dak en ramen vernieuwd in 
2013 - verder te renoveren.

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

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be
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Rodenburgh Immobiliën
Dr. Roosensplein 9 - Brasschaat
03 653 30 03 
www.rodenburgh.be

‘s GraevenHuys Immobiliën
Dr. Roosensplein 41 - Brasschaat

03 653 01 03 
www.sgh.be

OPEN HUIS - 7/10/2017 - 13.00 - 15.00 UUR

Dopheidelaan 10 - Brasschaat

Villa op rustige locatie met zicht op 
weilanden. 
Deze fraai afgewerkte villa werd 
gebouwd door Vlassak Verhulst en is 
gelegen in een rustige wijk met goede 
aansluitingen voor diverse uitvalswe-
gen. Mogelijkheden voor gastenver-
blijf of kantoor aan huis.

Vraagprijs: € 875.000,00

(vg,wp,gdv,vkr) EPC 483 kWh/m²

KAPELLENBOS

TOPkwaliteit villa op ca 6.700m². 
Ruime living op kasteelvloer + 
OH, bureel, ingerichte keuken, 

2 slaapk (meer mogelijk), 2 badk, 
pracht tuin, dubbele garage, 

wijnkelder, zeer ruime verder in te 
richten zolder, enz. Op te frissen. 

BUITENKANS!

€ 835.000,-

TOPPER TE KOOP
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OPENBARE VERKOOP 
van een

EENGEZINSWONING 
met GARAGE en TUIN 
KLEIN HOEFBLAD 19

KENMERK: Gemeente Brasschaat – vierde afdeling, ka-
dastraal gekend sectie D, perceel nummers 0420SP0000 en 
0420WP0000, opp.: 2a 17ca   , K.I.: € 980,-
INDELING: Kelder : enkel verluchte ruimte  -  Gelijkvloers 
: inkomhal met draaitrap naar de verdieping, WC, woonka-
mer, keuken en berging en garage achteraan de tuin - Eerste 
verdieping : traphal, 3 slaapkamers en badkamer - Zolder : 
traphal en twee afzonderlijke zolderruimte– dak recent ver-
nieuwd - bouwjaar ca. 1986. CV (gasketel) – Energieverbruik 
vlg. EPC: 228 kWh/m² - elektrische installatie  voldoet niet – 
blanco bodemattesten dd. 26 juli 2017 – stedenbouwkundig 
uittreksel dd. 14 augustus 2017 - Geen bouwovertredingen 
– Geen (recente) stedenbouwkundige vergunningen – Geen 
dagvaarding – Geen voorkooprecht Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening – Geen verkavelingsvergunning – As-built attest 
bestaat nog niet – gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig 
gebied - Stedenbouwkundige bestemming volgens het ge-
westplan Antwerpen :  woonuitbreidingsgebieden - Het goed 
is niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, 
in de landschapsatlas, de inventaris van houtige beplantingen 
met erfgoedwaarde of in de inventaris van historische tuinen 
en parken of in een vastgestelde archeologische zone.
BEZICHTIGINGEN mogelijk na afspraak met mevr. Kelly Nuy-
temans (SHVM De Voorkempen-h.e.), GSM : 0483/53.20.11 of 
e-mail: kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be. 
De biedingen kunnen gedaan worden enkel op fysieke wijze 
- geen instelprijs – geen premie - Vrij na betaling koopsom 
en kosten

OPENBARE ZITDAG
MAANDAG 30 OKTOBER om 15u.
2960 St.-Job-in-‘t-Goor, (Brecht), Nijverheidsstraat 3  

(kantoren SHVM De Voorkempen – H.E.)

Gehuwden dienen beiden aanwezig te zijn met hun hu-
welijksboekje en eventueel huwelijkscontract. Vertegen-
woordigers van rechtspersonen moeten het bewijs van 
hun machten voorleggen, oprichtingsstatuten en laatste 
wijziging, met publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Verdere inlichtingen op het kantoor en
www.immoweb.be en www.notarim.be.

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING 
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN

Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties

Tel.: 02/430.81.83 of 02/430.81.67   
E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

Bethaniëlei 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:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 449

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

Vrouw zoekt  werk : 
Schoonmaken. Spr. Eng. 
0489/222 503 (Ira)

Vrouw zoekt  werk : 
Schoonm., strijk, mass. 
0465/805 465

Poolse vrouw zoekt 
werk, strijk en poetsen. 
Tel. 0487/601 721

Elekpro Elektriciteitswer-
ken klein en groot; klusjes. 
0484/993 359
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GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:
hout • steen • staal • beton

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050
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Geassocieerd notaris Pieter-Jan DE DECKER te Brasschaat zal openbaar 
verkopen met instelpremie van 1%;

Grondig te renoveren

VILLA
Lange Repeldreef 5

KENMERK: Grondig te renoveren 
villa in groene residentiële omge-
ving gelegen te Schilde. Ref EPC: 
20140612-0001587793-00000003-
2. EPC Waarde: 929 kWh/m2. Sec-
tie A nummers 441/A/5/POOOO
(bos) en 441/B/5/POOOO (huis). 
Oppervlakte:   3.099 m2- K.I.: € 
2.168,00.
INDELING: GM: inkomhall, trap, 
sas, wc, douchekamer, slaapkamer, 
woonkamer, keuken, garage, terras, 
ruime tuin met tuinberging en carport 1e verd: overloop, 5 slaapkamers, badkamer, 
bergzolder, steektrap naar zolder en vaste trap met drie ruimten in de dakkap.
VOORZIENING: Elektrische installatie niet conform AREI, CV op gas, enkele beglazing.
BESCHIKBAAR: Onmiddellijk na betaling van prijs en kosten.
BEZICHTIGING: Elke woensdag van 14utot 16u en elke zaterdag van 14utot 16uto-

STEDENBOUW: 1) Vg 2) wp 3) gdv 4) gvkr 5) gvv.
INTEGRAAL WATERBELEID: Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of ef-
fectief overstromingsgevoelig gebied. Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een af-
gebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

INGEZET MITS: € 280.000
DEFINITIEVE TOEWIJS: 

DONDERDAG 2 NOVEMBER om 14u.
telkens in Café De Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 WestmalIe.

Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag 
dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegen-
woordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (week-
dagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 339.000,- € 174.000,-

€ 219.000,- € 334.000,- € 175.000,-

€ 325.000,-

TE KOOP: TE KOOP:
Ekeren, Leopoldlei 2

TE KOOP:
Merksem, Nieuwdreef 131

TE KOOP:
Brasschaat, Rerum Novarumlei 44

TE KOOP:
Schoten, Ridder Van Havreln 20

TE KOOP:
Merksem, Klaverbloemstr. 45

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 4 slpk 2 bdk tuin gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:213 kWh/m²

glvl-app 1 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:439 kWh/m²

2woonst,opbr.eigend. of ruime woning 
Vg,Vgd,Vgkr,Vv,Wg,EPC:497 kWh/m²

glvl app 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:291 kWh/m²

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:223 kWh/m²

app 4eV 2 slpk lift 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:136 kWh/m²

PENSIOENSPAREN

Start nu met
pensioensparen
en win 2 keer.
Begin nu met pensioensparen voor later 
en geniet van de belastingvermindering die 
u nu al krijgt.

Hoe? Stort tot 940 euro* per jaar in een 
pensioenspaarverzekering. U beslist zelf 
hoeveel u wilt sparen. Zo bouwt u al een 
mooie reserve op voor later. Maar ook 
nu heeft u hier voordeel bij: u krijgt een 
belastingvermindering van 30%!

Lijkt u dit wel wat? Kom eens langs of mail 
ons voor meer informatie.

*Het gaat om levensverzekeringen van tak 21 of tak 23 onderworpen 
aan het Belgisch recht met maximaal 6% instapkosten en een minimale 
looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie, onder meer over de beleggings- 
en spaardoelstellingen, de waarde van de eenheden, alsook over de 
gegarandeerde interestvoet, de risico’s (geen kapitaalgarantie voor tak 
23 en krediet- en liquiditeitsrisico voor tak 21), de kosten en de taksen 
van deze producten, raadpleeg de financiële informatiefiche, de algemene 
voorwaarden en het beheersreglement die beschikbaar zijn bij uw DVV-
consulent of op www.dvv.be/pensioensparen. De fiscale behandeling 
hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringsnemer 
en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is belangrijk dat 
potentiële spaarders deze documenten doornemen alvorens zij een contract 
ondertekenen. Als er voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, 
zijn er taksen van toepassing op de uitkeringen.

MATRIX NV
Bredabaan 661  
2930 BRASSCHAAT 
tel: 03/650.10.20  
fax: 03/652.12.10

www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

Rodenburgh Immobiliën
Dr. Roosensplein 9 - Brasschaat

03 653 30 03 
www.rodenburgh.be

OPEN HUIS - 7/10/2017 - 13.00 - 15.00 UUR

Kleine Heide 9 - Brasschaat 
Villa gelegen op een rustige en residen-
tiële locatie met verwarmd zwembad.
Vraagprijs: € 795.000,00

Heidestraat-Zuid 232 - Kapellen 
Deze ruime villa is gelegen op ca. 1 Ha 
grond en grenst aan “ de Uitlegger”. 
Vraagprijs: € 895.000,00

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Het zal een speciale editie worden!! (minimum) 3 goede redenen om 15 oktober (11u-14u) naar Perron 
Noord te komen: 1. start van ons 3e seizoen Winter op Wielen: oldtimermeeting voor alle voertuigen 
ouder dan 25 jaar. 2. tentoonstelling van historische kinderwagens Het is de eerste maal dat dhr. 
Etienne Jevenois deze aan het publiek toont. De oudste van begin 1800... en zeker ook exemplaren 
uit de jaren ‘50, ‘60, allemaal oldtimers op wielen dus :-) Elk exemplaar heeft z’n verhaal. 3. Radio 
Park FM zal live uitzenden vanuit Perron Noord. Onze WoW wordt helemaal retro met ‘oldtimer’ 

3E SEIZOEN WINTER OP WIELEN @ PERRON NOORD BRASSCHAAT
-

seum is open... en ook leuk: de mensen van het Politiemuseum Provincie Antwerpen Wommelgem 
zorgen ook op deze editie (en de volgenden) voor: de “Living History group” zal aanwezig zijn (re-
enactment), uiteraard herkenbaar aan hun waarheidsgetrouwe uniformen. Genoeg redenen om af te 
zakken naar Perron Noord op zondag 15 oktober 2017, tussen 11u-14u. Vanaf 11u (tot 14u) zijn alle 
oldtimers ‘op wielen’ en liefhebbers welkom op Perron Noord (Lichtvliegwezenlaan 11, Brasschaat)



Brasschaatse Film,     Nr. 40,     4-10-2017  32

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeusen & Zn

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

ANTWERPEN (Ekeren), Willy Staeslei 39:
Halfopen bebouwing met grote tuin en 3 garages. Gelijkvloers: inkomhal, living, eetka-
mer met open keuken en veranda. Achter de keuken, de badkamer met 2 lavabo’s, lig-
bad, douche, toilet en een aparte ruimte voor wasmachine/droogkast. 1ste verdieping: 2 
slaapkamers. Zolder met vaste trap: 1 slaapkamer. EPC 515 kWh, elektrische keuring: 
niet conform, Opp.: 580m², K.I.: € 1.058,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 6681364)

BRASSCHAAT, Prins Van Oranjestraat 60:
Charmante woning dicht bij het centrum van Brasschaat. Gelijkvloers: hal, toilet, kelder, 
living, nieuwe geïnstalleerde keuken, tuin met terras. 1ste verdiep: 2 slaapkamers, ber-
ging, ruime badkamer met toilet, hoekbad, inloopdouche en kast met dubbele lavabo.
2de verdiep: 2 slaapkamers en een berging EPC 457 kWh, elektrische keuring niet 
conform, Opp.: 179m², K.I.: € 829,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7101310)

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
            Gemeente Brasschaat
* Lage Kaart 486:  perceel bouwgrond voor gesloten bebouwing, 6.68 m breed, 
gevel 7 m, opp. 553 m²

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

            Gemeente Kapellen
Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond, 
opp. 1042m²

*Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement 1e verd. links. Zeer ruime living, open 
keuken, 3 slpks, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, aparte wc, groot 
terras over lengte app.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Te huur: App. 2de V. 
Lift, 80m², 2 slpk, geïnst. 
kk., wc, aparte berging. 
EPC 212. Kaart, vrij 1/12. 
725+€25. Tel. 0472/344 
250

Snoeien en vellen van bo-
men. Eigen hoogtewerker 
beschikb. Goedkoop ver-
wijderen van coniferen en 
laurierhagen. Uitfrezen van 
stronken. 0498/714 812

Alle renovatiewerken: 
Schilderen, behangen, 
laminaat, parket, tegels, 
gyproc, loodg. Gratis of-
ferte, Werkt aan € 8,50/u. 
0484/253 226
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

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

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

U doet regelmatig rom-
melmarkten? Wij als 
groothandel bieden u 
verschillende leuke pro-
ducten aan zoals wens-
kaarten, papierwaren, 
enz... aan zeer interes-
sante prijzen. Interes-
se? Bel 0478/345 251

Deft ige poetsvrouw 
zoekt allerlei huishoudelijk 
werk. 0465/678 610

SVB Driehoek
6 oktober 2017
20:00 Seja - Dames
20:30 Benne - Vaders
7 oktober 2017
09:00 Pup. C1 - Nieuw Stabroek
09:00 Pup. C2 - Nieuw Stabroek
09:30 Cantincrode - Mini-min C
09:30 Nw Boechout - Cadetten A
10:00 VDp - Mini-miniemen B
10:15 Pupillen B1 - Simikos
10:15 Pupillen B2 - Simikos
11:00 Cantincrode - Mini-min D
11:30 Pupillen A1 - Rapid
11:30 Pupillen A2 - Rapid
11:45 Olve - Min. C: FORFAIT: 0-5
12:00 Groenenhoek - Min B
12:00 VDP - Mini-min A
13:15 Scholieren - Sint Jozef
14:00 VDP - Miniemen A
15:00 Olve - Cadetten B
15:30 Junioren B - Ossmi
18:00 Junioren A - Ostan
8 oktober 2017
10:00 Reserven C - Brasschaat
12:30 Reserven B - Noorse
13:30 Simikos - Reserven A
14:30 Sint Jozef - Eerste elftal

Voor 14 pers.
Op 300 m van de Hoge Venen,

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be

Gezocht: winkelbediende 
voor in slagerij. Uren over-
een te komen. Ook poets-
hulp gezocht. Avondwerk. 
Tel: 03/653.05.38

Wandel gratis mee op de 
nacht van de duisternis.

7 oktober 2017. Organisatie: Natuurgidsen Bras-
schaat (V.M.P.A.) ism VOC Brasschaat-Kapellen. 
De 22ste Nacht van de Duisternis is een organi-
satie van Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie 
Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde. 
De initiatiefnemers willen op die manier duidelijk 
maken dat Vlaanderen niet rationeel omspringt 
met verlichting. Dat de donkere nacht als ‘oer-
kwaliteit’ bijzonder waardevol is, bewijst UNES-
CO door de sterrenhemel, in Vlaanderen zo goed 
als verdwenen door het teveel aan verlichting, als 
erfgoed te erkennen. Dit jaar ervaar je de duister-
nis met een wandeling in Kattekensberg. Tijdens 
de wandeling wordt er verteld hoe sommige 
dieren en planten zich aangepast hebben aan 
het nachtelijke leven. Het Opvangcentrum voor 
vogels en wilde dieren vangt zieke en gewonde 
dieren op, om ze na verzorging en revalidatie 
opnieuw uit te zetten. Als er nachtdieren vrijge-
laten kunnen worden, zal dat op deze wandeling 
ook gebeuren.  Bijeenkomst voor de wandeling 
is om 19u00 op de hoek Elisalei-Fabrieksstraat 
(tegenover Oud-Antwerpen). De wandeling duurt 
tot ongeveer 21 uur. Meer informatie vind je op 
www.nachtvandeduisternis.be

2509 5734 3707 3206 3497 4095 
1359 4015 2158 6786 1074 8365 
3903 7531 6262

De winnaars kunnen contact opnemen met 
de brandweerkazerne op 03 650 01 20.

De brandweer dank iedereen voor hun steun!

Winnende
nummers
tombola

Brasschaatse brandweer
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WACHTDIENSTEN

De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken 
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56

Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de 

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

7 - 8/10 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

7 - 8/10 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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) Gemeentepark 15

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15

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, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

7 - 8/10 Dr. Peluso Ann Katrien 03/633 14 16

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

Ophaling huisvuil oktober

GFT

MAANDAG   2
D I N S D A G    3
WOENSDAG  4
DONDERDAG   5
VRIJDAG     6
ZATERDAG   7

MAANDAG   9
DINSDAG   10
WOENSDAG 11
DONDERDAG 12
VRIJDAG     13
ZATERDAG   14

Ophaling huisvuil oktober

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

BURGELIJKE 
STAND

Webb Elena 20-09, Brecht
Wozniak Milan 21-09, Loenhout
Ruys Kayne 20-09, Ekeren
Sanders Justus 22-09, Brasschaat
Van Oppens Manon 19-09, Merksem
De Roo Emiel 19-09, Brecht
Vanhaelewyn Fay 21-09, Stabroek
Rediers Leenders Lorindy 21-09, Essen
Sam Gévaughn Ofaël 21-09, Schoten
Bytebier Mila 23-09, Brasschaat
Van Geel Elise 26-09, Deurne
Omloop Lio 25-09, Ekeren
Solomon Berhane Mehret 24-09, Kapellen

Francken Bastaerts Elise 22-09, Brasschaat
Lambrechts Liv 22-09, Kalmthout
Michiels Louis 25-09, Loenhout
Suy Cato 21-09, Hoevenen
Dupont Diaz Mayson 23-09, Deurne
Heremans Tack Olivia 22-09, Schoten
Asanov Harun 25-09, Kalmthout
Van Meel Mattias 25-09, Kalmthout
Schols Elyano 25-09, Kalmthout
Van Elsacker Vinz 24-09, Wuustwezel
Veldhuizen Sem 12-09, Wuustwezel
De Bruecker Emile 15-09, Brasschaat
Van Looveren Livia 21-09, Kalmthout

Watzeels Gunther te Brasschaat met Thiel Nele, te Brasschaat
Vercammen Tom te Brasschaat met Nilens Deborah, te Brasschaat
Hilmer Alexander te Brasschaat met Verhoeven Sofie, te Brasschaat

Janssens Pierre, 89 jaar, echtgenoot van Gabriëls Lucienne, Schoten
Van Dyck Marc, 45 jaar, echtgenoot van Heynderickx Petra, Kalmthout
Vanhoolst Hubertine, 88 jaar, weduwe van Van der Veken Florentinus, Brasschaat
Vertongen Karel, 78 jaar, echtgenoot van Van Dyck Frieda, Brasschaat
Rummens Frieda, 78 jaar, echtgenote van De Bode Antoine, Brasschaat
Van der Veken Thierry, 75 jaar, echtgenoot van Claeys Susanne, Brasschaat
Mets Monique, 69 jaar, Schoten
Van Hoolst Simonne, 89 jaar, weduwe van De Belder Joannes, Brasschaat
van Bergen Regina, 85 jaar, echtgenote van Annaert André, Brasschaat
Meyvis Raymond, 77 jaar, echtgenoot van Suykerbuyk Hilda, Brasschaat
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

Myriam Van Honste
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

Gaby Van Bussel
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

VOLG DIT NAJAAR 
EEN CURSUS! 

De  herfstblues
krijgen geen kans !
Een zeer groot aanbod kook-
cursussen zoals Thais koken 
of sushi of koken voor mannen, 
gitaar of ukelele leren spelen 
zonder notenleer, fotografie, 
naaien,  Mandala tekenen, 

-
tekenen,  wil je graag meubels 
leren maken, fietsen leren 
herstellen….. je kan in het vor-
mingscentrum het DAKHUUS 
aan de Bredabaan terecht! 
Wie met de computer wil leren 
werken, kan dan weer terecht in 
de cursus ABC van de PC . Er 
zijn ook cursussen rond Tablets 
en Smartphones of EHBO bij 
de PC. Het aanbod creatieve 
en ontspanningscursussen is 
eveneens heel groot. Mindful-
ness, Reiki of massagecursus-
sen brengen je heerlijk tot rust. 
Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do 13-17u, woe  17-18.30u) of 
mail naar info@dakhuus.org. 

Bredabaan 220   I    2930 Brasschaat   I    03 344 66 58   I    mr-boo.be
�  www.facebook.com/mrboobrasschaat   � mrboobrasschaat

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTRUM

Open di t.e.m. zat: 9u30-18u | zo en ma gesloten

Porsche Design 
Event

 Volledige Porsche Design 
 collectie in huis
 Monturen en zonnebri l len

 10% korting*

 Win een gratis Porsche 
 Design bril of accessoire

07 | 10  &  08 | 10 
9u30-18u 13u-17u

*  10% korting op alle monturen en zonnebrillen van Porsche Design. 
 Geldig tijdens het Porsche Design Event op 7 en 8 okt. 2017.

M
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Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
0488/863 673

Man zoekt werk, schild., 
verh., tuinw., bezett., afbr. 
0483/720 562

Te koop gevraagd: 
spullen v. zolder, curi-
osa, enz. 03 663 65 70

Gediplomeerde mani-
cure - pedicure komt o.a. 
huis. 0484/949 951

Patineren en schilderen 
van al uw kleine meube-
len. Bel: 0496/456 802 

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

Man zoekt werk: Alle 
soorten v. werk. 0465/326 
755

Man zoekt werk: Alle 
soorten v. werk. 0465/508 
819

Schilderen, bezetten, 
t u i nwe rk  e .a .  we rk . 
0487/566 652

SAMANA Driehoek bakt smoutebollen!
Graag nodigen wij onze leden, hun familie en alle sympathisan-
ten uit op ons smoutebollenfestijn dat plaats heeft op zondag 8 
oktober 2017  vanaf 14 u. in zaal Drieheem, Rerum Novarumlei 
49. Er kunnen ook smoutebollen afgehaald worden! De opbrengst 
van deze actie komt zoals elk jaar ten goede aan de zieke, hulp-
behoevende en eenzame mensen van de parochie. Zo kunnen 
we op onze feestjes voor ontspanning zorgen, bijdragen voor 
de liftbus op onze daguitstap en rond de feestdagen een kleine 
attentie bezorgen. Wij willen al onze leden de kans geven aan 
onze activiteiten deel te nemen. Wij hopen dat u er op 8 oktober 
e.k. bij bent! Namens alle kernleden.
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EIND 2017

LAST
OPPORTUNITIES!!!

-50% tot -80%
e-mail: info@hofman-meubelen.com website: www.hofman-meubelen.com

Gewijzigde openingsuren:
Dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00. Zondag en maandag gesloten.

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

Interesse? Stuur CV naar: info@frigo-techniek.be

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Collecties. Ik koop LP 
45T Jazz t/m pop. Cd, dvd, 
strip, boek. 0475/376 496. 
p.o.t.k.

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603 
www.garden-solutions.be

Te Huur: appartement 
in Maria-ter-Heide, Bras-
schaat. 2e verdieping, 
2 slaapkamers, garage 
750€, vrij vanaf 1 novem-
ber. alle info :0495/384 075

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62


