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BREDABAAN 358

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

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Alle info en vestigingen op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

WIJ ZIJN EXTRA OPEN OP 

Maandag 30 oktober

ALLERHEILIGEN, 
Woensdag 1 november

WAPENSTILSTAND, 
Zaterdag 11 november

Steeds van 09u00 tot 18u00

BESTEL TIJDIG 
EEN GRAFSTUK 

VOOR ALLERHEILIGEN.

    

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

-10% OOK OP ALLE MEYER BROEKEN
Inclusief GRATIS verkorten

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • ZO. & MA. GESLOTEN • WWW.KLEDINGWILAN.BE • INFO@KLEDINGWILAN.BE

 KAPELSESTEENWEG 376 - 380 • 2930 BRASSCHAAT MARIABURG • T. 03/664.03.69

Bredabaan 1003 • Brasschaat • T. 03 633 09 88 • info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Een uniek(e) 
blik met 365

optische illusies

CADEAU*

*Voorwaarden in de winkel

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03/225 50 00   -   0478/42 27 57

Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

kom 
langs

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

  

Actiedagen

Gratis luxeshopper
t.w.v. € 39,99*

Duo-actie*
hemd + pull

*Actie tot 15/10/17, 
voorwaarden in de winkel

Terre Bleue Dames & Heren - maat 34-46 | Terre Bleue Junior - jongens en meisjes 6-18 jaar
Dr. Roosenplein 11 | Brasschaat | Tel. 03-651 32 34 | Open maandag tot zaterdag van 10-18u.
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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

Onder toeziend oog van de de FitClass-coach van Brasschaat, 
Maarten Gyssens, en de 2 team kapiteins, Ludgarde Kriekemans 
en Annick Oyen, liepen de 15 lopers uit het nest van FitClass 
300 kilometer en dit ten voordele van ToWalkAgain. Met Fit-
Class Brasschaat hebben wij 3000 euro kunnen schenken om 

hard nodig heeft om hun geweldige werk te blijven verder zetten. 
Daarnaast streven zij hetzelfde doel als FitClass na en dat is 
mensen in beweging brengen. Onder ons moto “We keep you 
moving” was deze team building opnieuw een uitdaging van for-
maat en strandden wij op een geweldige 13e plaats, onze hoog-
ste ranking tot nu! Maar voor ons blijft meedoen het belangrijk-
ste. Met FitClass zijn we zeker niet het team met de beste en de 
snelste lopers, dat maakt de uitdaging net nog groter.

TEAM FITCLASS BRASSCHAAT 
LIEP DE RUNTOWALKAGAIN 

VOOR DE 5E KEER

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
winkelbediende

m/v
Uren o.v.t.k.

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

VEGETARISCHE BRUNCH 11.11.11 BRASSCHAAT
Dit jaar stelt 11.11.11 migratie en vluchtelingen centraal in zijn campagne. 11.11.11 eist een recht-
vaardig migratiebeleid, dat de oorzaken van migratie aanpakt en veilige en legale migratieroutes 

Het weekend van 3, 4 en 5 november vind je ons aan de bib, warenhuizen en enkele andere 
plekken in Brasschaat, waar we wenskaarten, stiftjes en chocolade verkopen. Op zaterdag 11 
november kan je vanaf 11u deelnemen aan onze vegetarische brunch met kinderanimatie. Voor 

is noodzakelijk en kan via een mailtje aan annedebacker@telenet.be. Wees er snel bij, want de 
plaatsen zijn beperkt. Storten kan uiteraard ook. Je vindt binnenkort een overschrijvingsformulier 
in je brievenbus.
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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 keuze

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

Actievoorwaarden: www.samsung.com/be/promotions of ga langs bij:

* Actieperiode geldig t.e.m. 31/10/2017

WW91K7605OW/EN
• 9kg grote deuropening
• 1600 toeren • Inverter Motor
• Ecobubble • A+++
• AddWash • WiFi
RRP € 999

DV91M6200CW/EN
• 9kg grote deuropening
• Warmtepomp A+++
• Inverter Motor
• WiFi
RRP € 799

NIEUW IN ONS GAMMA

LRijbewijs 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)

UE55KS7500

• 138 cm SUHD TV
• Quantum Dot Display
• Curved LED TV
• HDR 1000

MEENEEMPRIJS

€ 999
Bredabaan 1075
Maria-ter-Heide

Tel. 03/663 37 33
www.teletechnics.be

OP
=

OP
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 11 oktober
Dagsoep

Verse pasta 
met Schnitzel 

op Milanese wijze

Donderd. 12 oktober
Dagsoep

Vindaloo van kip 
en aardappelen

Vrijdag 13 oktober
Dagsoep
Waterzooi 

van Noordzeevis

Maand. 16 oktober 
Dagsoep

Blinde vink met 
erwtjes en wortelen

 

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.

Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

info@gdfashion.be
josephRibkoff.com
open: di. t/m zat.

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

GEZOCHT!
Interieurarchitect(e)

Bel Gert Cassimon: Tel. 0496/255 949

Bredabaan 792 M.T.H.

KEUKENINTERIEUR

cascan nv

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.

• 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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

ADMINISTRATIE OVERLIJDEN KAN WELDRA DIGITAAL
Als pilootgemeente zal in de gemeente Brasschaat een vereenvoudiging van de administratie voor 
begrafenisondernemers via een digitaal platform getest worden. De vereenvoudiging betekent een 
hoop tijdswinst voor zowel de begrafenissector als de gemeentelijke administratie. In Vlaanderen zijn 
er bijna 60.000 overlijdens per jaar. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor crematie waardoor de 
tijd tussen overlijden en afscheidsplechtigheid vaak beperkt is. Nochtans is er na een overlijden een 
ingewikkeld administratief proces dat moet doorlopen worden. Op vraag van de begrafenisondernemers 
in Vlaanderen is een digitaal platform OSIRIS ontwikkeld waardoor de aangifte van een overlijden in 
de toekomst veel vlotter zal verlopen en online kan gebeuren. Het platform werd ontwikkeld in samen-
werking met de Vlaamse vereniging van ICT-medewerkers bij lokale besturen V-ICT-OR. Opleidingen 
in Brasschaat. Het personeel van burgerzaken bij de gemeente Brasschaat krijgt daarvoor volgende 

een opleiding krijgen om het platform te leren kennen. Brasschaat is samen met Lier en Bonheiden 
één van de weinige gemeenten die nu al starten met een pilootproject. De uitrol voor het hele land 
is gepland voor begin 2019. Op termijn moet het ook mogelijk worden via het platform gegevens uit 
te wisselen met onder meer dokters (e-Health), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 
Algemene Directie Statistiek.
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Eind september organiseerde Club Noir 
haar laatste avond in de Hemelhoeve. 
Daarmee kwam een einde aan de pop-
up club voor de jeugd. Gedurende 
meer dan vijf maanden werden er ver-
schillende activiteiten georganiseerd.
 

“Er zit enorm veel talent en energie bij 
de Brasschaatse jeugd. Als gemeente 
hebben wij de kans geboden aan jon-
geren om een pop-up initiatief in te 
richten in de Hemelhoeve. Zij hebben 
dit met verve gedaan. Veel jongeren 
zijn op vrijdagavonden afgezakt naar 
Club Noir.”
 
Ook in de toekomst wil de gemeente 
inzetten op het ondersteunen van 
projecten voor en door jongeren. 
Er is een nieuwe projectmedewerker 
aangeworven om jongeren hierin te be-
geleiden en te ondersteunen.
Niels de Kort,
schepen van jeugd, 
wonen en feestelijkheden

 Kansen 
geven aan 

JONGEREN

L I N G E R I E

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

14 DAAGSE 
VAN DE NACHTMODE 
Nu ook geldig op heren nachtmode!

bij inleveren van draagbare nachtmode 
van de hele familie. 

-10 EURO KORTING 
bij aankoop van nachtmode *

*Vanaf 50 euro, actie geldig van 10 tot 24 oktober 2017

COPY S
E
R
V
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C
E
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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

www.houtenkinderspeeltuigen.be • Tel 0498/05.79.36

Prijs: € 1.145

KLIMTOREN

met 2 schommels + 

met echte klimstenen 
+ GRATIS PLAATSING.

Rotonde zet zich al meer dan 40 jaar in voor personen met een han-
dicap. Een uitgebreid team van medische en paramedische hulpver-
leners zorgt voor de goede werking. In dit Open Gezondheidshuis 
brengt Rotonde verschillende disciplines uit de gezondheidszorg 
samen: kine, ergo, psycho, sport & vrije tijd, vakanties en vorming. 
Oorspronkelijk richtte dit huis zich op cliënten die bij Rotonde wo-
nen. Nu wordt de deur open gezet naar de regio, in de eerste plaats 
wel naar personen met een beperking. Ook oudere personen zijn 
zeker welkom. 
Voorzitter van Rotonde Dirk de Kort is zeer trots dat er nu een heel 
breed publiek kan bereikt worden: "Bij vzw Rotonde zijn we onder-
nemend in zorg, na de Wereldwinkel op de site van Sterrenhuis zal 
dit Open Gezondheidshuis zorgen voor een nieuwe trekpleister vlak 
naast Klina. Dankzij de jarenlange expertise en inzet van onze me-
dewerkers zal dit ongetwijfeld een succes worden".
Ook de provincie Antwerpen laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. 
Gedeputeerde Peter Bellens benadrukt dat dit concept een breed 
publiek toegang geeft tot de volledige waaier aan dienstverlening 
van Rotonde en haar structurele partners. Kwalitatieve dienstverle-
ning voor personen met een handicap en andere kwetsbare groe-
pen staat voorop. Vanuit de provincie willen we graag een verdere 
netwerking stimuleren gekoppeld aan andere projecten uit de regio 
om op die manier minder verre verplaatsingen te verkrijgen.

VZW ROTONDE
OPENT GEZONDHEIDSHUIS

Te Huur: Sint Job, De 
Renlaan 23; Volledig ge-
ren. woning (2013) HOB 
met ruime living, open 
keuken(dovy) ,  be rg , 
terras, tuin, gar, 2 slpk, 
berg, badk. Beschikb 
01/12/2017. 995,/mnd. 
Bezichtigen: 0475/616 200 

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Poetsvrouw zoekt werk: 
0466/367 007

Open 
bebouwing kort bij cen-
trum. 0486/891 413

Groot 
dakapp. b i j  centrum. 
0486/891 413

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
03/315 74 46

www.brandhoutcenter.be

Te koop: Trekking alu. 
Eddy m.m. 56. 0498/646 
578

aan huis, w10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0497/872 410

Poetsvrouw zoekt werk: 
0465/504 651

info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Poetsvrouw zkt werk: 
Babysit ,  m. ervaring. 
0466/272 836

Ik zoek privéles neder-
lands. omgeving Wuust-
wezel. 0472/802 890

Man zoekt werk, tuin-
werk, klusjes e.a.a.w. 
0466/273 038
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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

De repetities voor de musical “ KABAAL OP HET EILAND” zijn 
, zoals je kan zien op de foto, volop aan de gang. We organise-
ren slechts tweejaarlijks een toneelproductie, de acteurs en al 
de mensen die meewerken voor en achter de schermen, kijken 
er dan ook naar uit om tijdens de komende herfstvakantie het 
beste van zichzelf te geven.
Waarom tweejaarlijks? Een toneeljaar vergt heel wat voorberei-
dingen, iedereen is het ganse jaar in de weer. Vanaf februari 
komt de cast, van 40 acteurs met en zonder een beperking, 
14-daags samen na de zomervakantie wekelijks en in de laatste 
week dagelijks om samen te repeteren en zo tot een mooi en 
professioneel resultaat te komen.
Jonge acteertalenten van Amatogo een jeugdtheatervereniging 
uit Wuustwezel, bieden de spelers met een beperking van het 
toneelgezelschap “Gewoon Anders “van Ludentia, vrijetijds-
dienst OLO-vzw “de nodige ondersteuning. Zij helpen hen met 
het leren van de teksten en het brengen van de leuke liedjes. De 
spelers van Gewoon Anders gooien dan weer hun meeslepende 
enthousiasme in de strijd. Dit alles onder de deskundige leiding 
van regisseur Erwin Van Nispen en vrijwilligers.
Ben jij ook benieuwd naar het resultaat? Wij spelen op 2,3,4 
en 5 november in de Theaterzaal Hemelhoeve in het gemeen-
tepark van Brasschaat . Kaarten voor deze voorstelling zijn te 
verkrijgen via ludenta@olo.be of telefonisch op het nummer 03 
653 59 97.
Meer info vindt u op www.ludentia.be.

INCLUSIEVE THEATER
VOORSTELLING – MUSICAL

KABAAL OP HET EILAND

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

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

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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Dame met ervaring zoekt 
werk: Poetsen, strijken, 
ramen kuisen, babysit. 
Spreekt Ned. 0483/401 542
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Leegmaken van huizen 
verwijderen rommel, mee-
nemen voor rommelmark-
ten met ladderlift. Huizen, 
appartementen, villa’s, kel-
der, zolder 0492 822 180

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.

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

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

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

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

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
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Gespecialiseerd in btw-wetgeving en e-commerce.

Neem contact op of meld je aan op www.taxalexi.com 
en ontvang gratis aandachtspunten die 

mogelijke risico’s of opportuniteiten tonen. 

Manuela Dons

contact@taxalexi.com l T 0473 30 09 83 l www.taxalexi.com 
Hoogboomsteenweg 116 l 2930 Brasschaat

 

 
Taxalexi 

Advocatenkantoor 
 

  Fiscale & juridische kennis,  
voor iedereen. 

 
 

Herfstactie
-10%

op overgordijnen • rolgordijnen 
vouwgordijnen • lamellen
Japanse wanden • horren

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

 s
te

un
 v

an
 

Bredabaan 467
Brasschaat

03 337 15 25

Openingsuren:
di-vrij: 13.30 - 17.30u

zat. 9.30 - 12u en 13 - 17u
zon-ma. gesloten

KANTOREN TE HUUR
Business Center Brasschaat 

Gelegen Bredabaan 859

Flexplek € 450, Kantoor v.a. € 595 All-in

T +32(0)3 644 9890 / info@cobalt.be / www.cobalt.be

Naar aanleiding van Wereld-
dierendag op 4 oktober brach-
ten we een bezoek aan het 
opvangcentrum voor vogels 
en wilde dieren in Kapellen. 
We zijn ook gaan wandelen 
en leerden over verschillende 
nestkasten. Wat hebben we 
genoten!
www.basisschooldevlinder.be

DE VLINDER OP BEZOEK BIJ OPVANG-
CENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN

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.be0468/116.116

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

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

Te huur: Appartement in 
Andalusië, zuid Spanje 
Contact casamagni@hot-
mail.com / 0495/681 340 

Ik zoek werk, schoonma-
ken, strijk, bejaardenhulp. 
0483/380 621 - 0466/111 
958

SVB Driehoek
Vrijdag 13 oktober 2017
20:00 Vaders - Euroports
Zaterdag 14 oktober 2017
09:00 Mini-miniemen C - Olve
09:00 Simikos - Pupillen A1
09:00 Simikos - Pupillen A2
09:00 Mini-min.D - Koningshof
09:30 VDP - Scholieren
09:30 Simikos - Pupillen B1
09:30 Simikos - Pupillen B2
10:30 Mini-min. A - Cantincrode
10:30 Mini-miniemen B - Can-
tincrode
12:15 Min. A - Deurne OB
12:30 Nieuw Stabr. - Pup. C1
12:30 Nieuw Stabr. - Pup. C2
14:00 Miniemen B - Laar
14:00 Min. C - Patro Hoevenen
14:45 Ostan - Junioren A
15:45 Cad. B - MSC Antwerpen
17:45 Cad. A - Groenenhoek
17:45 Ossmi - Junioren B
Zondag 15 oktober 2017

11:00 Ik Dien - Reserven C
12:15 Reserven A - Oxaco
14:00 Olvac - Reserven B
15:00 1ste elftal - Riko Hubertus

Te koop: 2de h. aan-
hangwagens (3 stuks) 
2m L en 2m50 L. Geen 
gealvaniseerde. € 150 
stuk.0465/930 065

Poetsvrouw zoekt werk, 
strijk, keuken. 0466/264 
689 

KFC Brasschaat
zaterdag 14 oktober
09.30u: U7 a - K Mariaburg VK
09.30u: U8 - Royal Antwerp FC
11.00u: U9 - Royal Antwerp FC
11.00u: U12 - Sint Job FC
15.00u: Prov. Res. - SK Rap. Le.
15.00u: City Pirates - U7b
10.00u: Oelegem - U8b
09.30u: Heibos - U10a
09.30u: KSOC M-t-H - U11  
15.00u: Kalmthout SK - U13
15.00u: Mariab. VK - Gew. Res.
zondag 15 oktober
10.30u: U15a - Kalmthout SK
12.00u: U15b - KFC Meer
09.30u: KFC Schoten - U17 
15.00u: KFC Broechem - 1e ploeg
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. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

Gevraagd:
voor Topslager De Clerck

AVONDHULP
VOOR AFWAS 
EN POETSEN

Woensdag en zondag
 gesloten.

03/663 01 39.
of CV doorsturen via mail
topslager_declerck@hotmail.com

Strips gezocht. Ik koop 
uw oude strips en nieuwe 
strips. Tel. 0471/294 474

Poetsvrouw zoekt werk, 
kuisen, babysit. Spr. g. Sp. 
en Ned. 0491/912 485

Ik maak uw gordijnen, 
alle maten, alle retouches. 
0488/766 418

Man zoekt werk, tuin, 
schoonm., huish. e.a.w. 
0465/113 464

Winterbanden, 4 stuks. 
Als nieuw 1 winter ge-
bruikt. Michelin 205/55/
R16 (RSC) m+s Radial 
x. € 290. 0468/121 831 - 
0468/121 830
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Bredabaan 424 - 2990 Wuustwezel - www.veco.be - veco@veco.be 
Open: maandag tot en met zondag van 10-18u. Donderdag gesloten

Een duurzaam thuisgevoel

4500 M2 – Showroom  |  Interieurarchitect aanwezig  |  Tel: 03 669 63 00

De Sede  I  Cassina  I  Team 7  I  Durlet  I  Scapa Home  I  Walter Knoll  I  Hülsta  I  LEMA  I  Jori  I  Rolf Benz  I  Poltrona Frau

TIJDLOOS
LANDELIJK

20 JAAR 

LINEA

Verjaardag
s-

actie

VOORDEEL DAGEN
van 15 oktober 

t.e.m. 30 oktober
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meer info? www.brasschaat.be

De kandidaten van de eerste
stemmingsronde zijn bekend!

Welke ondernemer mag van jou naar de volgende ronde?
Ga naar www.brasschaat.be en stem!

Brasschaat’s
klantvriendelijkste

ondernemer

100 % klantvriendelijk
2017

INFORMATIEAVOND OVER DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON
Op donderdag 16 november 2017 organiseert de Huntington Liga vzw in Brasschaat een in-
formatieavond over de ziekte van Huntington. Op deze informatieavond richt de Liga zich in de 
eerste plaats tot de families die betrokken zijn bij de ziekte van Huntington. Daarnaast wil ze ook 
huisartsen, gezinshelpsters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners 
uitnodigen. De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, neurologische, erfelijke aandoening die 
een fysieke, mentale en psychische aftakeling tot gevolg heeft. Deze progressieve aftakeling, die 
leidt tot volledige hulpbehoevendheid, wordt veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen in 
de hersenen. De ziekte begint doorgaans als de risicodragers de leeftijd van 30 tot 40 jaar bereikt 
hebben. Tot de fysieke symptomen behoren de onbeheersbaar schokkende zenuwachtige bewe-
gingen van hoofd, hals, armen en benen. De spraak wordt moeilijker en er treden slikproblemen 
op. Doorgaans gaat de ziekte ook gepaard met karakteriële veranderingen en geestelijke aftake-
ling. Daar het om een dominant erfelijke ziekte gaat, heeft ieder kind, zowel jongen als meisje, 
van een ouder die drager is van het huntington-gen evenveel kans om de ziekte te erven als ze 
niet te erven, 50% kans dus. Alle kinderen van een gendragende ouder zijn dus risicodragers. 
Indien de ziekte wordt overgeërfd, zal ze uiteindelijk ook optreden, tenzij de betrokken persoon 
voordien ten gevolge van een andere oorzaak zou overlijden. De Huntington Liga heeft als één 

de informatieavond georganiseerd. Nog enkele praktische gegevens:
De informatieavond wordt georganiseerd door de Huntington Liga vzw. Deze heeft plaats op 
donderdag 16 november 2017 om 19u30 in zaal Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Bras-
schaat. De inkom is gratis. 
De Huntington Liga vzw en haar werking worden voorgesteld door een bestuurslid van de Hunting-
ton Liga. Dokter David Crosiers, neuroloog, UZ Antwerpen geeft meer uitleg over de ziekte, o.m. 
symptomen en behandeling. De erfelijke aspecten van de ziekte en de predictieve test worden 
besproken door Prof. Dr. Bettina Blaumeiser, geneticus en mevrouw Charlotte Spaas, psychologe, 
beiden verbonden aan het Centrum Medische Genetica van het UZA. Na de voordrachten zal 
er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Voor meer informatie kan u terecht bij de Sociale 
Dienst van de Huntington Liga:  Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. Tel: 016/45.27.59  -  socialedienst@
huntingtonliga.be - www.huntingtonliga.be

Dat Brasschaat graag feest viert en van muziek wil genieten 
was de afgelopen maanden overduidelijk. Van het ene feest 
naar het andere. Eind september was het dan ook het Bal 
van de Burgemeester. Waarnemend Burgemeester Koen 
Verberck koos voor deze gelegenheid een schitterende loca-
tie die op zich al uitnodigt tot dansen, Dansschool Marc Spil-
lemeakers (onlangs nog zeer actief met de voorbereidingen 
voor het aanleren van de nodige danspasjes voor Brasschaat 
Klassiek). Zet hier een professionele dj Vince bij en het kan 
niet meer stuk. Vince, ook geen onbekende... denk maar te-
rug aan de live-uitzending van Radio Park vanuit het kantoor 
van Koen Verberck (gemeentehuis) ter aankondiging van het 
eerste schlagerfestival. Koen en zijn echtgenote waren zoals 
de meeste aanwezigen niet van de dansvloer weg te branden. 

Koen Verberck: “Graag en veel 
dansen is mijn ding! In mijn vrije 
tijd breng ik veel tijd in deze zaal 
door. Sport, dansen en jeugd 
daar ga ik voor, noem het een sa-
menvatting van mijn leven. Na dit 
feest gaan we een relatief rustige 
winterperiode tegemoet. Maar de 
8-kamp, Sint Hubertusviering en 
het winterdorp worden zeker niet 
vergeten. Hopelijk wordt 2018 een 
fantastisch jaar, als ik naar mezelf 

kijk mag ik zeggen dat het een eer is om burgemeester te zijn, ik 
beschouw dit niet als een alledaagse job. In contact komen met 
iedereen is echt fantastisch, hopelijk kan ik dit verder zetten”.

BAL VAN DE BURGEMEESTER

KFC Exc. Kaart

09.30u: ‘s Gravenw.-Sch. - U10 
10.30u: U11 - Ekeren FC
10.30u: U13 - Alb. FC Schilde
10.30u: U7 - KSK Donk
10.30u: U8 - KFC Berendrecht
12.30u: Res. C - Kalmthout SK
12.30u: Res. B - KSV Wildert
12.30u: Sint-Job FC - U9
13.15u: Houtbeurs b - Wilgenh.
15.00u: KSK Donk - Res. A  

09.30u: U15 a - K Rac Emblem a
11.15u: U17 - VC Mortsel
15.00u: FC Merksem - 1e ploeg 
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

 
Aankoop oude fietsen. 
Fiets kapot of geen tijd om 

-
senmaker. Bel: 0484/433 
170. reparatie aan huis, 

-
-

tijden. Rond 10km trans-
portkosten.

 Erv. ler. (+25j) 
geeft privé-bijwerkles/stu-
diebeg. (alle niv.) 03/652 
16 99 (na 16u)

 laatste jr 
we/wi, GEEFT BIJLES 
WISKUNDE/WE tm 3e 
middelbaar. 12,50€/u T 
0488 212 485

Groot appart. 
3de verd.,Hemelakkers 
21-23, tegenover park 
, bewoonbare opp. 165 
m2, grote woonk. (80 m2), 
3 slaapk., twee badk., 
keuken met eethoek, 2 ter-
rassen vooraan, 2 berg., 
1 garage, lift. Info 0473 
671 720 

20ste Restaurant-
weekend van het 

Rode Kruis
op vrijdag 20, zaterdag 
21 en zondag 22 oktober. 
Heb je zin in een lekker etentje 
met familie of vrienden ? Kom 
dan naar ons 20ste.restaurant-
weekend. Je kan er gezellig 
tafelen aan zéér democratische 
prijzen en je steunt er onze 
afdeling mee ! Ons restaurant 
is open op vrijdagavond van 
18u tot  21u., zaterdagavond 
is er nog plaats vanaf 20u tot 
21u., zondagmiddag van 11u 
tot 13.30u. en voor zondag-
avond zijn we reeds volzet. De 
plaatsten zijn beperkt, vorig 
jaar hadden we een record van 
452 inschrijvingen, dus vroeg 
inschrijven is de boodschap !
Bestellingen graag doorgeven 
vóór 13 oktober via onze site 
www.rodekruis.be/brasschaat. 
Kinderschotels enkel tot 12 
jaar. Heb je nog vragen, dan 
kan je bellen naar Janssens, 
03 652 12 44 of 0485 66 54 03
Wij hopen u, uw familie en 
vrienden te mogen begroeten 
in ons rodekruis-restaurant, 
zaal D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 
644, Brasschaat.
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GARAGE & CARROSSERIE RIETJE ZIJN OP ZOEK NAAR COLLEGA’S

 

 rietje waasland
westpoort 1-3

2070 zwijndrecht

carrosserie Rietje
lieven gevaertstraat 1-3

2950 kapellen

garage rietje 
antwerpsesteenweg 346

2950 kapellen

www.rietje.be
download de rietje app

ALL ROUND CARROSSERIEHERSTELLER

DOSSIERBEHEERDER CARROSSERIE

VOORBEREIDER CARROSSERIE

COMMERCIEEL ADVISEUR ERVAREN AUTOTECHNIEKER

KLANTENADVISEUR AFTER-SALES
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Deurde

Vorige week stond u voor de deur van de

Hoofdbibliotheek Brasschaat-Centrum
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Wim De Meyer, Donksesteenweg 27, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Everaerts Bieke, Kaartseplein 11, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Marina De Clerck, Parklei 8, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Lenie Yaren, Gezondheidslei 64, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407

Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:
brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

INFO 0494 947 979
email: info@q-airportservice.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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Elekpro Elektriciteitswer-
ken klein en groot; klusjes. 
0484/993 359

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

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

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

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

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

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

DANKBETUIGING
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

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

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178
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Z e t e l b e d r i j f

Raamdecoratie, tezamen 
met uw zetels, mooi 
op elkaar afgestemd, 
het is perfect mogelijk.  
Stores, sierpanden of 
sluitgordijnen,
binnenzonnewering. Plicé-, 
paneel- en rolgordijnen.
Wij staan garant voor 
een perfecte confectie en 
plaatsing. 

 
www.HERFIL.be

RAAMGARNIERING

Schrijf u in, alleen, met uw 
vriendinnen of partner!
Gynaecologen en andere gezondheidsexperten 
zullen beschikbaar zijn om u de menopauze in al 
haar aspecten uit te leggen. Daarnaast delen ze 
tips die evenwicht zullen brengen in uw dagelijks 
leven en in de relaties met uw omgeving.

Gratis inschrijving verplicht via

www.menopauzecafe.be

 Menopauze-Café

Menopauze-Café
Zaterdag 21 oktober 2017 om 9u30

De Groene Jager
Bredabaan, 889 - 2930 Brasschaat

De Vreemde Vogel
Bredabaan 261 
Brasschaat
Bredabaan 261 
Brasschaat

Iedere

maandag

een 

frisse pint

aan € 1.50
van 11 

tot 22 uur

De Vreemde Vogel

Iedere 

maandag 

een 

frisse pint 

aan € 1.50 
van 11uur 

tot 22 uur

BeemsterKaas®
werft aan wegens uitbreiding

CHAUFFEUR-MAGAZIJNIER
Rijbewijs C, ervaring 25 ton

Wij vragen: werklust en stabiliteit.
Wij bieden: vast werk, goed loon, groepsverzekering en aangename werksfeer.

BeeversKaas, Sint-Job-in-’t-Goor •Tel.: 03/633 95 24 • email: info@beemster.be
Gelieve uitsluitend telefonisch, schriftelijk of per mail contact op te nemen.Femma Kaart trok naar de Dordogne van 18 tot 24 september ll. 

FEMMA KAART OP REIS

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Te koop: Te renov. huis, 
3slk,  garage, tu in.  € 
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

Vr o u w  z o e k t  w e r k , 
schoonmaken, strijk, inpak. 
0467/667 104 (Debbie)

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

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

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

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

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

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

QUIZAVOND! 

-

Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
De Caterslei 20 • 2930 Brasschaat
0476/97.61.51
roel.augustyns@vav-advocaten.be

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)



Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 663 28 40 | fax 03 633 01 73

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

In het kader van een achttiende eeuwse 
Kasteelhoeve heten wij u hartelijk welkom. 
Prachtige, sfeervolle zalen tot 300 personen, 
een orangerie, een romantisch terras en 
een 2,5 hectare aangelegde tuin met vijvers 
en eeuwenoude bomen vormen de ideale 
entourage voor uw huwelijksfeest.

Wie een onvergetelijk huwelijksfeest zoekt, 
is bij ons aan het juiste adres. U kan onder 
het bladerdak van de allermooiste boom 
samen met al uw gasten de meest originele 
huwelijksmis laten plaatsvinden in onze tuin. 
Wij zorgen werkelijk voor alles, zelfs voor het 
altaar en de priester...
Naast de klassieke mogelijkheden bespreken 
wij graag samen uw wensen en persoonlijke 
verlangens voor uw receptie, garden-party, 
hedendaagse verrassende buffetformules, 
hapjesmenu's, walking dinners, cocktails 
enz.

Daarenboven krijgt u reeds vanaf het eerste 
contact een duidelijke voorstelling van wat 
uw feest kan kosten, zonder onaangename 
verrassingen achteraf. 
Ook de belangrijke details zoals zilverwerk, 
gepersonaliseerde menukaartjes, verse 
bloemen, vestiaire- en toiletdame, enz. zijn 
steeds in onze prijzen inbegrepen.

seminaries
diners en

Feesten
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Mag je binnenkort naar school? Ben je nog op zoek naar een 
gezellig klasje waar je met andere leeftijdsgenootjes 

allemaal leuke dingen kan beleven? 

Jules nodigt je uit 
om eens een kijkje te komen nemen in 

onze klas bij juf Linda 

Ook Loulou en Pompom begroeten de oudere 
kleuters graag in de andere klasjes 

 
OP WOENSDAG 25 OKTOBER 

van 9u tot 10u 
in Mater Dei Maria-ter-Heide 

della Faillestraat 16 Brasschaat 
ook bereikbaar via Kerkedreef (grote parking) 

volgende kijkdagen:  13/12 - 24/1 - 21/3 - 2/5 en 20/6 

M
et

 s
te

un
 v

an
 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

ONS KOFFIEHUIS 
IS GEOPEND!

Kom gezellig proeven 
van ons nieuw winterassortiment!

Bredabaan 1129  -  2930 Brasschaat-M-t-H

www.wemers.be  -  Tel. 03 663 00 27

Wemers
BINNENHUISDECORATIE

Laat je inspireren door geuren, kleuren en materialen
om van uw woning een leuke thuis te creëren.

Wij verzorgen al uw behang, 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

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

03 326 46 93 - 0474 988 690

Een nieuwe 
look
- deuren

door zandstralen
gommen logen.

Contacteer

Gevraagd:

KLUSJESMAN
ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

STUDENT(ES)

INBOEDEL
OPRUIMING
Huizen.

0495/504 635

Dakwerken 

0492 870 675

Poolse vrouw zoekt 

Tel. 0487/601 721

Te huur: 

Vrouw zoekt werk:
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WANDEL GRATIS 
MEE MET EEN NA-

TUURGIDS
Zondag 15 oktober 2017 - Be-
zoek aan Park De Mik met als 
thema ‘Samenwerking in de 
natuur’ Het mooiste deel van 
domein De Mik, het park met 
bijbehorende dreven, kocht de 
gemeente in 1949. De vroe-
gere kasteelheren legden een 
uitzonderlijk arboretum aan 
waarvan wij nu kunnen genie-
ten. Sinds 1979 ligt domein De 
Mik in natuurgebied. Wij maken 
hier samen een ontspannende 
parkwandeling en kijken hoe 
de natuur er alles aan doet om 
te overleven. Dat is niet alleen 
een kwestie van voortplanting 
en groei maar ook een kwestie 
van samenleven en samen-
werken met je ‘buren’. Deze 
begeleide natuurwandeling 
staat open voor het hele ge-
zin. Organisatie: Natuurgidsen 
Brasschaat (V.M.P.A.) Afspraak 
om 14 uur aan de Kerkedreef 
- 50 meter voorbij huisnummer 
48 - aan de inkom van het 
park. Het einde is voorzien om 
16 uur. 

GEMEENTE 
WUUSTWEZEL 

LANCEERT 
THUISLOKET

Sinds 1 oktober beschikt 
Wuustwezel over een thuis-
loket. Vanaf nu kunnen alle 
inwoners van de gemeente 
op ieder moment van de dag 
twaalf uittreksels of attesten on-
line aanvragen. Wie dringend 
een attest of uittreksel nodig 
heeft, hoeft niet langer naar het 
gemeentehuis. Veilig en direct
De documenten worden, op 
een veilige manier, direct af-
geleverd. Sommige krijg je 
zelfs al een paar minuten later 
in je mailbox. Het enige wat je 
nodig hebt, is een kaartlezer 
en de pincode van je eID. “De 
gemeente ging hiervoor een 
unieke samenwerking aan met 
de Federale en Vlaamse over-
heid waardoor alle gegevens 
bij de bron kunnen worden 
aangevraagd en veilig afgele-
verd bij de burger,” verduidelijkt 
burgemeester Dieter Wouters. 
“Een paar muisklikken vol-
staan om online de nodige 
documenten aan te vragen. 
Zo ontvangt iedereen meteen 
het juiste, digitaal ondertekend 
en rechtsgeldig document in 
zijn mailbox.” Volgende twaalf 
attesten zijn onmiddellijk online 
beschikbaar:
• Attest samenstelling gezin
• Attest van leven
• Attest van nationaliteit
• Attest van verblijf en nationaliteit
• Attest van verblijf voor huwelijk
• Attest van wettelijke samenwoning
• Attest van woonplaatshistoriek
• Attest van woonst
• Attest van woonst 
 met adressenhistoriek
• Attest wijze van teraardebestelling
• Uittreksel bevolkingsregister
• Uittreksel strafregister (Bewijs 
 goed gedrag en zeden) Model 1
Hulp nodig? Op www.wuust-
wezel.be/thuisloket wordt de 
werking van het systeem uitge-

Wie hulp nodig heeft kan ook 
terecht in het Sociaal huis en in 
de bibliotheken met al zijn vra-
gen. Ten slotte staat de dienst 
informatica van de gemeente 
de gebruikers van het systeem 
ook graag bij. Wie geen com-
puter en/of identiteitslezer heeft 
kan de computers en lezer in de 
bibliotheek gebruiken.

Wandel gratis mee 
met een natuurgids!

Zaterdag 14 oktober
Paddenstoelenwandeling 

in domein De Inslag.
De naam Inslag of Inslaen, 
reeds vernoemd rond 1600, 
verwijst naar de ontginning van 
het oorspronkelijk heidegebied 
als akker- en weiland. Pas 
later in de tijd werden grote 
delen bebost. Tijdens beide 
wereldoorlogen werd grote 
schade aangericht aan het 
domein door kaalkapping. De 
Antitankgracht, aangelegd in 
1937-1939, loopt dwars door 
het domein. In 1949 begon 
men de oorlogsschade te her-
stellen met herbebossing. Je 

volop genieten van de natuur. 
De grachten en poelen zijn 
belangrijke paaiplaatsen voor 
de gewone pad en de bruine 
kikker. Zwarte specht, havik, 
sperwer, buizerd en bosuil 
broeden in het domein. Reeën 
en vossen voelen zich hier ook 
thuis. Aan de antitankgracht 
huizen oever- en watervogels. 
Met wat geluk komen we een 
ijsvogel of blauwe reiger tegen. 
Maar tijdens deze wandeling 
gaat onze aandacht vooral 
naar de paddenstoelen. Ben jij 
gefascineerd door de wondere 
wereld van paddenstoelen? 
Kom dan zeker naar deze 
wandeling. Samen met de gids 
kun je hun vormenrijkdom, hun 
groeiwijze, hun diversiteit en 
nog zoveel meer ontdekken.
Vertrek van de wandeling om 
14 uur aan de parking van De 
Inslag, Kerkedreef, 50 meter 
voorbij nr.48

Mobiele boomzagerij
Mobiele kliefdienst 

-www.log-ic.be
tel: 0475/703.254

Te huur: Rust. geleg. voll. 
geren. HOB, 3 scholen 
op wandelast. GLV: Liv. 
kkn, wc, overal vloerver-
warming, terras en tuintje 
zw-ger., 1ste V.: 3 slk, 
bdk, met wc, bad en rui-
me douche. Alles nieuw 
en geschilderd. Instapkl., 
Onm. besch. € 895/mnd. 
Veldstr. Info: 0475/942 
729 (tss. 11u en 14u).

OKRA-trefpunt 
Brassch.-Bethanie
Veilig (elektrisch) 

Op maandag 6 november or-
ganiseert ons trefpunt in sa-
menwerking met het gewest 
Brasschaat de cursus “Veilig 

Deze cursus is gratis, maar 
inschrijven is verplicht daar 
slechts 25 personen kunnen 
deelnemen. Inschrijven voor 
29 oktober. Er is een opsplit-
sing in een theoretisch (opfris-
sing wegcode) en een prak-

van 10 km). De cursus gaat 
door in zaal Lamme, Lage 
Kaart 644, aanvang om 14 
uur. Ook niet-leden zijn wel-
kom! Tel: 03 663 39 32 of E-
mail:lenaerts.hugo@skynet.be

TVM van kleine karweien 
tot voll. renovatie projec-
ten, dakw., gyproc, tegelw., 
sanit., elektr., schijnw., 
badk. reno. 0475/942 729

DAGUITSTAP “DE 
VLASPIT” EN ABDIJ 

VAN TONGERLO
Donderdag 19 oktober vertrekt 
onze bus om 8h30 op het kerk-
plein richting Scherpenheuvel. 
Daar bezoeken we het sociaal 
project “ De Vlaspit “. De Vlas-
pit biedt werk aan mensen die 
moeilijk geïntegreerd geraken 
op de gewone arbeidsmarkt. Zo 
hebben ze een kaarsatelier waar 
ze resten van kaarsen verwerken 
tot tuinkaarsen en heel mooie 
sierkaarsen en een tweede pro-
ject waarbij ze van gerecycleerde 
kurken stoppen een kurken 
granulaat maken voor vloer-, 
muur-, zolder- en dakisolatie. 
Deze twee projecten gaan we 
bezoeken. Daarnaast hebben 
ze nog een groendienst en een 
poetsdienst. ’s Middags eten we 
in “ De Heerlyckheid “ , ook een 
sociaal project van De Vlaspit.
In de namiddag bezoeken we 
de abdij van Tongerlo. We be-
zoeken eerst het klooster en 
daarna de Da Vincizaal. Daar 
hangt de meest getrouwe replica 
van het Laatste Avondmaal van 
Leonardo da Vinci. Deze replica 
is sinds 1545 in het bezit van 
de abdij. Zowel klooster als Da 
Vincizaal bezoeken we met een 
gids. Daarna is iedereen nog 
even vrij om iets te gaan drinken 
of het winkeltje te bezoeken. 
Rond half zes vertrekken we 
huiswaarts. Totale prijs van 
deze daguitstap bedraagt 43€ / 
leden en 48€ / niet leden ( bus 

cake, geleid bezoek aan de 
sociale projecten van De Vlaspit 
, middagmaal ( soep, dagschotel 
en dessert ), gegidst bezoek 
aan de abdij van Tongerlo en 
aan de Da Vincizaal. Inlichtin-
gen en inschrijven bij Esther 
Weymeersch - tel 03.344 07 96. 
Gelieve steeds eerst te telefone-
ren om de namen door te geven 
van u en evt medereizig(st)ers + 
telefoonnummer en dan pas te 
betalen op het rekeningnummer  
van Femma Brasschaat centrum 
BE28 1030 4543 9720. U kan 
De Vlaspit helpen met kurken 
stoppen en resten van kaarsen 
te verzamelen. Deze mogen 
afgegeven worden bij Monique 
Boucquey , De Vis 101. Ook het 
containerpark van Brasschaat  
doet mee aan het kaarsenproject 
van De Vlaspit.

Oxfam 
wereldwinkeldag

Op zaterdag 14 oktober sluit 
de Wereldwinkeldag van Ox-
fam-Wereldwinkels de Week 
van de Fair Trade af. Oxfam-
wereldwinkels | Fair Trade zet 
koffie in de kijker tijdens de 
Week van de Fair Trade. Kom 
op 14 oktober van 10 tot 17 uur 
naar jouw Oxfam-Wereldwinkel 
In Brasschaat en ruil een lege 
koffieverpakking van om het 
even welk merk voor een vol 
pakje Oxfam-koffie (250 g). 
Welkom met je lege pakje kof-

en laten je proeven.  Met onze 
kennis van de koffieketen, 
onze expertise in eerlijk handel 

coöperaties en ons uitgebreid 

de bezoekers en klanten warm 
voor ons verhaal en stimuleren 
we hen om onze producten 
te leren kennen, te proeven 
en te kopen. Want we willen 

Brasschaat : Augustijnslei 78. 
Info: 0474 595 299. facebook: 
wereldwinkel Brasschaat

Te koop: volledige in-
richting van lunchcafé / 
broodjeszaak. Stopzetting 
handel wegens verkoop 
gebouw. Vraag onze lijst 
/ inlichtingen: 0478/584 
978 - ontbijtcafepepa@
hotmail.be

Te huur / te koop: Pr. 
z. ruime woning, voll. 
Hoogw. afgew., 2 pl. op-
rit, 2 pl. gar., nachthal 
m. gr. vestiaire, toilet, liv. 
70m² m. houtcasette, rui-
me open kkn, Vloerverw., 
kelder, regenw. pomp, voll. 
led verl., terr. 38m², overd. 
terr. 24m², tuin 8x45m. 
1ste: 2slk m. inloopdr., gr 
bdk m toilet, inloopdouche 
en jacuzzi. 2de: 3slk m. 
mezinne en bdk m. toilet 
en douche, hoog kwalit. 
glas, z. ecologisch, laag 
verbr., alarm. Gunstige lig. 
Ekeren, N gesch. instap-
kl., onm. besch. € 1395/
mnd of € 435.000, mog. 
gemeub. tss. 11u en 14u. 
Info: 0475/942 729

Te koop: salon 3-zit, 2-zit, 

d. bl. zw verlours met 
Swarovski knopen. € 250. 
Eetkamer, dressoir, vitri-
nekast, tv-kast, tafel, 6 
stoelen, € 250.
T. 0494 302 058 na 18u.

Schilder- / behangwer-
ken aan goede prijs met 
kwaliteitsverf. Zowel bin-
nen als buiten. 0468/217 
374

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, rest. e.a.w. 
0466 405 329

Man zoekt werk schoon-
maken, tuinw., rest.
0465 221 565

Vrouw zoekt werk poete-
sen, strijk, babysit, bakke-
rij. 0483 580 003

Man zoekt werk tuin, 
rest., schoonm. 0465 397 
152

Quiz & mosselfestijn
De Mick 

Op vrijdag 17  november hou-
den we onze jaarlijks quiz. 
Deze gaat door in de perso-
neelsrefter van de Mick: aan-
vang 20.00uur- deuren gaan 
open om 19.30uur. Uw kennis 
zal op een ludieke manier ge-
peild worden door quizleider 

samengesteld worden tot 6 per-
sonen. Deelnameprijs : 15€ per 
ploeg. Men kan betalen op re-
kening BE 34 9791 4516 9090 
van Argenta met vermelding 
Quiz en naam van de ploeg. 
Men is ingeschreven bij beta-
ling. Op zondag 19 november 
van 12.00uur tot 14.00uur kan 
men komen genieten van heer-
lijke mosselen à volenté met 
frieten of brood en een dessert. 
Mosselen volwassenen 18.00€
Kinderen :  8 .00€ ,  S too f -
vlees volwassenen  12.00€,                    
Kinderen 5.00€. Graag voor 
vrijdag 10 november inschrijven 
en de deelnamekosten over 
te maken op rekening BE 34 
9791 4561 9090 van Argenta 
met voorkeur van eten en het 
gewenste uur. voor meer info 
bellen naar 0494 98 80 88 

Velt Brasschaat
Dinsdag 10 oktober 2017
Bolgewassen voor de eco-
tuin – Mieroos Nijsters
Bolgewassen hebben in de 
tuin absoluut een toegevoegde 
waarde. Ze zorgen voor extra 
kleur in de prille lente. Er zijn ook 
zomerbloeiers en herfstbloeiers 
en sommige bollen/knollen zijn 
zelfs eetbaar. Inspiratie genoeg 
dus om ze toe te passen in de 
ecologische tuin. Ze  bloeien 
jaar na jaar en velen verwil-
deren uit zichzelf. Biologische 
bloembollen zijn topscorers in 
de productie van stuifmeel en 
nectar. Vroege soorten, zoals 
krokussen, zorgen voor voedsel 
als de eerste hommels en bijen 
weer uitvliegen Ook hier geldt: 
de juiste bol op de juiste plaats 
én we kiezen uiteraard voor een 
duurzame toepassing. Waar-
mee moeten we dan rekening 
houden? Welke soorten komen 
dan in aanmerking? Organi-
satie: Velt Brasschaat Locatie: 
De Ploeg – Verhoevenlei 50. 
Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis.

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

Leegmaken van huizen, 
villa. behang verwijderen, 
vloerbedek. 0487 715 534

Man zoekt werk baby-
si, rest., schoonm., tuin, 
e.a.w. 0465 223 777
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ONS ADRES: BREDABAAN 210
03 666 85 50 - WWW.IMMONOORD.BE - INFO@IMMONOORD.BE
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ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N
T E L .  0 3  6 8 0  1 9  5 0 
F A X  0 3  6 5 8  2 6  9 7
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
 MA - VR    9 TOT 18U 
 ZATERDAG 10 TOT 17U

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

Brasschaatenaar Kimbo en Boomenaar Youssef hebben afgelopen 
weekend de eerste plaats gehaald op de Urban Dance Battles van 
Antwerp city drops! Kim Loopmans (Breakdancer en coach van de 
Brasschaatse club de Btown Breakerz) en youssef (all-around uit 
Boom) vormden door loting een duo dat het moest opnemen tegen 
internationale topdansers met verschillende urban stijlen. Uit de 8 

Btown Breaker Kimbo behaald 
1ste plaats op Urban Dance Batlles

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

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

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

Tuinaanleg van A tot 
Z en tuinonderhoud; 
Snoeien en vellen 
van bomen; Aanleg 
gazons; Aanleg kunst-
gras; Onderhoud be-
drijfstuinen; Werkt ook 
met onderhoudscon-
tracten; Proper maken 
van opritten.

GSM 0477/261 353

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
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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

* Prinskavelhof: nieuwbouw assistentiewoning 1e verd., 80m², woonk. met 
open keuken, badk. met inloopdouche, 2 slpkrs, ruim terras, berging, centraal 
domoticasyst. Interessant als investering, verhuur of eigen bewoning. Meer 
info op ons kantoor.

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.

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Polar Bear Association - 49th (West Riding) Infantry Division
Herdenking Bevrijding Wuustwezel - Zaterdag 21 oktober 2017

13.45 u - Kruisweg Wuustwezel.
Op zaterdag 21 oktober organiseert de Polar Bear Association de 
herdenking van de bevrijding van Wuustwezel in 1944.  Deze plech-
tigheid is vrij toegankelijk.  De site van het monument wordt vanaf 
13.00 u verkeersvrij gehouden om de veiligheid te garanderen. Deze 
ceremonie zal bijgewoond worden door een delegatie uit Groot-Brit-
tannië.  Zo blijft de verbondenheid tussen Wuustwezel en zijn bevrij-
ders bestaan.  Heel wat verenigingen zullen met hun vaandel aanwe-
zig zijn en zo eer betuigen aan allen die voor onze vrijheid gestreden 
hebben.  De vzw Spear Head zal present zijn met enkele voertuigen 
uit de oorlogsjaren. De toespraken en de bloemenhulde worden mu-
zikaal opgeluisterd door: The Blended Tartans Pipe Band, Amahore 
Solidariteitskoor Universiteit Antwerpen, Maurice Schreuder. U bent 
van harte welkom op deze plechthigheid.                     Lest we Forget

HERDENKING BEVRIJDING 
WUUSTWEZEL

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

Te koop: elektrische Koga 

0475/980 358

Enkel bij de echte 
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47
Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen van zolder 
enz. 03/663 65 70

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

0475/98 16 67

Poolse mann. doen 
renovatiewerk: bez., 
gypr., bet., park., schild., 
afbr. Ned. tal. Gr. prijs-
o f f .  R e f .  0 4 9 6 / 0 8 4 
168 -  0496/637 978

Te huur: Kapsalon - kan-

p/m. Verhoevenlei 103, 
Brasschaat. Tel. 03/651 72 
23 - 0472/274 804

Alle schilderw. binn. en 
buit. dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469
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 reinigen van ramen – koepels – dakvensters – etalages

reinigen van uw zonnepanelen (tot 30% meer rendement)

0472/74.10.80 of jenrqualitycleaning@outlook.com
BTW BE 0677.514.811

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Dakwerken, herstellin-
-

en, schouwen. Ook klei-

0492/870 675

Te RENOVEREN huis 

Te koop: -

70 71

Ambachtelijke pralines. 

Snoeien en vellen

-

Gezocht:
-
-
 

Tel. 0488/109 911

Vrouw zoekt  werk : 
-

0465/768 334
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Algemene bouwwerken
Vermeld de code “Brasschaat 15”

en ontvang 15% korting

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)

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: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
MERKSEM: Laarsebaan 93, mooi gerenoveerd glvl 
appartement met 1 slpk, open keuken, living, badkamer, 
kelder, nieuwe ramen en boiler – 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.
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

WWW.ENTREZ-VASTGOED.BE
Tel: 0475 540 400 • Gratis Schatting!

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.

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

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

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

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

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Kapper aan huis. Ervaren 
dameskapper. Lage prij-
zen. 0471 038 747

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

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

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

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

14 - 15/10 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

14 - 15/10 Mertens Els 0478/259 198

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 

14 - 15/10 Dr Suykens 03/666 33 02

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

BURGELIJKE 
STAND

Bolohan Vlad 26-09, Loenhout
Rietz Janne 26-09, Ekeren
Van Landeghem Dupont Amélie 26-09, Hoevenen
Anguille Alison 26-09, Berchem
Kennes Benjamin 28-09, Ekeren
Jaekers Kato 25-09, Stabroek
Van Huffelen Lewis Didier 30-09, Ekeren
Nieuwejaers Mathis 01-10, Schoten
Eulaers Oscar 22-09, Kalmthout

Verbist Uyttebroeck Troy 02-10, O-L-Vr-Waver
Hussaini Zahed 03-10, Kapellen
Van Aarsen Xam 02-10, Deurne
Peeters Olivia 02-10, Brasschaat
Lika Loris 20-09, Merksem
Joseph Constant 29-09, Kapellen
Borecki Emanuel Jan 29-09, Minderhout
Özteke Malik 29-09, Brasschaat

Lebon Kris te Brasschaat met Vrielynck Nathalie, te Brasschaat
Dufraimont Koen te Brasschaat met De Bruyn Kelly, te Brasschaat

 

Deliever Annij, 82 jaar, weduwe van Vanhees Raymond, Kalmthout
van der Spek Anna, 87 jaar, echtgenote van Simons Arnold, Brasschaat
Van Loock François, 76 jaar, echtgenoot van Van Ostaeyen Mathilda, Essen
Hendrickx Gustaaf, 91 jaar, weduwnaar van Vioen Mariette, Stabroek
Herckenrath René, 71 jaar, weduwnaar van Driesen Albertine, Antwerpen
Willekens Irène, 81 jaar, weduwe van de Kok Jan, Brecht
Firens Magdalena, 80 jaar, Brasschaat
Verhoeven Andrea, 63 jaar, weduwe van Blereau Fernand, Antwerpen
Franck Rosita, 42 jaar, Schoten
Reyntjens Maria, 88 jaar, weduwe van Van Nunen Joannes, Brasschaat
Verheyen Elodia, 85 jaar, weduwe van Dierckx Louis, Schoten

Ophaling huisvuil oktober

GFT

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG  18
DONDERDAG   19
VRIJDAG     20
ZATERDAG   21

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

LUDIEK
2e hands luxe merken

ACTIE DELVAUX

-10%
tot eind oktober

Bredabaan 356
03/652 00 92

OVER TE NEMEN 
WEGENS PENSIOEN

 
Goed werkende 

kaas-delicatessen zaak

DE KAASHOEVE
te schoten 

PAALSTRAAT 60   
03 658 48 44

Ik zoek werk als poetsvr. 
erv. en ref. Ik spr. Eng. 
0486/507 854 Lyba

Te koop: 2de h. aan-
hangwagen, goede staat. 
2m L op 1m50 Br. € 275. 
0486/245 784

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. geen geremde. 
0492/263 118

Jonge dame zoekt werk: 
Poetsen, strijk, afwas. 
0486/899 754

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

Voor de sint aan huis. 
Bel de sinterfoon. 03/542 
35 14



Brasschaatse Film,     Nr. 41,     11-10-2017  23

SUPER
VOORWAARDEN

mater dei maria ter heide

www.mater-dei.be * 03 633 38 05 * www.facebook.com/ORMaterDei

20 oktober 2017 

vertrek van 18:30 tot 20:30 

Funtastisch
Bosduinstraat 117 • 2990 Wuustwezel

30/10 t.e.m. 3/11 herfst
 

26/12 t.e.m. 29/12 Game- en gezelschapspel
2/01 t.e.m. 5/01/2018 Legoweek
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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.

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

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

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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


