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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Mariaburg - Brasschaat

DE STOF DIE HET VERSCHIL MAAKT

KOM 
NU!

Aanzetten, wegdromen.
Loewe bild 4 - OLED UHD

55 inch 
2.999 €

Loewe Gallery TELETECHNICS
Bredabaan 1073 • Brasschaat MTH • T. 03 663 37 33

5 jaar waarborg op alle Loewe modellen
Van 3 t.e.m. 10 november

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  lente-
schilderwerk !   

Christoph

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - 2930 Brasschaat
03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • WWW.KLEDINGWILAN.BE 

ZATERDAG 11 NOVEMBER OPEN VAN 10 TOT 17 UUR
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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

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.

Gezocht per direct voor versterking van ons team: 

PLAATSER ZONWERING MET ERVARING
Info: Dhr. Praet 0472/922 464

Op donderdag 19 oktober namen over heel België zowat 15.000 
scholieren deel aan de Youca Action Day. Youca -de voormalige 
Zuiddag- zet jongeren ertoe aan om een dagje de schoolbanken 
om te ruilen voor een levensechte job. Het verdiende dagloon wordt 
integraal gebruikt ten voordele van jongeren in het Zuiden. Dit jaar 
ging de opbrengst voor een groot deel naar projecten in El Salvador. 
Op het KTA Brasschaat stond deze jaarlijkse afspraak voor leerlin-
gen uit het 4e en 5e middelbaar reeds met stip genoteerd. Tijdens 
verschillende les- en informatiemomenten werden de leerlingen op 
een interactieve manier aangespoord om ook deel te nemen. Dat 
wierp zijn vruchten af want van de 87 werkwillige leerlingen kregen 
62 leerlingen een job toegewezen. 
Directeur Peter Goedemé is enorm tevreden over het succes en 
moedigt het initiatief dan ook uit volle borst aan: “Dat deze generatie 
jongeren zich bewust is van maatschappelijke problemen en zich 

“We willen onze jongeren stimuleren om sociale projecten te onder-
steunen in hun streven naar een meer duurzame, rechtvaardige en 

De combinatie tussen de opgedane werkervaring en het afstaan van 
het loon verklaart voor een groot deel de populariteit van de dag. 
Ali Huseein, een student in het 4e jaar Kantoor, kreeg de job van 
communicatieverantwoordelijke bij de stad Antwerpen toegewezen: 
“Toegegeven, in het begin kon ik mijn ogen niet geloven en had ik 
ook last van wat gezonde stress. De dag zelf is echter reuze mee-
gevallen. Ik heb er weer een ervaring bij en ik steun jongeren in El 

Op het KTA Brasschaat zelf waren er ook een 7-tal jobs waarvoor de 
leerlingen konden solliciteren, gaande van klusjesman en secretari-
aatsmedewerker tot leerkracht.  Liam van Loock uit 4TST ruilde voor 
één dag met de leerkracht Nederlands. “Op deze manier doe ik ook 
mijn duit in het zakje. En dat ik zelf eens een keer de instructies mag 

Brasschaat zich inzetten voor Youca. “Hopelijk kunnen we volgend 

demé er nog aan toe.      

LEERLINGEN KTA BRASSCHAAT 
WERKEN ÉÉN DAG TEN

VOORDELE VAN HET ZUIDEN

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 

Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be
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Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

BELEVENISZATERDAG 
4 november 

van 10 uur tot 17 uur

Verschillende demo’s 
met Zwitserse merken 
Bamix, Jura en Solis

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)

Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

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

www.brandhoutcenter.be

Brandhout: eik,beuk,berk…
Houtpellets: Plospan, Ecopower, Badger, 
Agricon, Granelco, My pellets…
Houtbriketten: Pini Kay, Nestro, nachtbriketten…

VAN SPAANDONK: 03-315.74.46

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,-

Merken

Belgische mode 

Beleveniswinkelen 
Kom onze nieuwe winkel 

ontdekken en geniet 
van persoonlijk advies 

bij een glaasje bubbels.

  

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.

Dames   •   Heren
Juniors

*t.w.v. € 39,95 bij aankoop vanaf €200

Beleveniswinkelen  

Geniet van de warme sfeer 
en ontvang een luxe geurkaars *

Styling door onze 
kleuradviseur.

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Aanleg van terrassen:
• plaatsen v. terrastegels
• Plaatsen v. klinkers
Renovatie van terrassen:
• Uitslijpen voegen 
   + heropvoegen
• Vervangen v. kapotte tegels
• Vervangen van putdeksels

Gratis offerte 
& advies

0473/225 897

BROOD 
BOORDEVOL SMAAK 

AMBACHTELIJK BEREID

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 1 november
ALLERHEILIGEN

MENU € 32

Donderd. 2 november
Dagsoep

Florentine

Vrijdag 3 november
Dagsoep
Gebraad 

madame Dubarry

Maand. 6 november
Dagsoep

Kalfsvink 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.

               Ik Thuis.be 

                   Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen 
 

    
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kies voor duurzame trapliften  met ruime garantie en  eigen hersteldienst 

Wij verzorgen de administratie voor uw subsidie  
Vrijblijvende offerte en thuisbezoek op AFSPRAAK 03 66 999 60             

BREDABAAN 469 Wuustwezel, Din+Vrij 13.30-17.30 & Zat10.30-17.30u  
HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgsector professionals! 

Ze waren 130 jaar actief in Brasschaat, vooral achter de schermen maar daarom was hun aandeel in de welzijns- en gezond-
heidszorg niet minder belangrijk,maar nu vertrokken de laatste zusters van Opwijk … Zuster Theresa en zuster Engelberta 
woonden al in het rusthuis in Kalmthout, en nu verlieten en ook zuster Anna en zuster Camilla hun vertrouwde thuis, vlak bij het 
oude rusthuis Sint Jozef. Op zondag 22 oktober 2017 was er in de ‘ontmoetingsruimte‘ en cafetaria van het Woonzorgcentrum 
Vesalius een dankviering met als voorganger oud-pastoor Hans Eelens, en de gebedsleiders Luk, Ria en Bart. Nadien was er 
een korte receptie, waar men de kans kreeg om – bij een hapje en een drankje – van onze zusters afscheid te nemen. Uit het 
woordje ter afscheid van OCMW voorzitter Bart Brughmans citeren we: “Op 11 oktober 1897 kwamen te Brasschaat 4 zusters in 
het Godsgasthuis aan. Dus bijna dag op dag 120 jaar geleden. De eerste contacten tussen Brasschaat en Opwijk dateren van 
130 jaar geleden. De congregatie van de zusters van Opwijk, die in 1847 was gesticht, stelde zich tot doel: het verzorgen van 
zieken en gebrekkigen, de zorg voor weeskinderen en het geven van onderwijs. De zusters werkten niet enkel in het Godsgast-
huis en ziekenhuis en rusthuis Sint-Jozef, maar waren verder ook actief in het ziekenhuis Vesalius en Prins Kavelhof. Een woord 
van dank is dan ook op zijn plaats voor die 120 jaar “ zusters van Opwijk “ hier in ons midden. Voor die 65 jaar van zuster Camilla 
in Brasschaat (dat doet niemand van ons hier je na). Voor de enorme inzet in zovele kleine dingen van zuster Ann, onze koste-

-
rein was jarenlang het ziekenhuis, zelfs na de verhuis naar het grote AZ Klina gebouw bleef je daar mensen bezoeken met je 
krantenronde… En dan vergeet ik zeker niet hoe plichtgetrouw en zorgvuldig jullie instonden voor de grot op onze domein, die 
door zovele mensen werd bezocht, en ik heb jullie verzekerd dat we dat in ere zullen houden. Beste zusters, naast woorden 
van dank wens ik u allen namens ons ganse bestuur het allerbeste voor uw gezondheid. Het ga U goed.“  

AFSCHEID VAN ZUSTERS ANNA EN CAMILLA

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

renovatie- en 

Beste prijs, snelle 
afhandeling!

0487/286 430

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

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
van 30 m²/90 m³

3 meter hoog
met grote

 toegangspoort
03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

www.kempensewijnbeurs.be

Den Boomgaard Ranst
3/4/5 november ‘17

Openingsuren:
- vrij 3/11: 18-22u
- zat 4/11: 13-22u
- zon 5/11: 12-19u

FIND US ON FACEBOOK
https://www.facebook.com/kempensewijnvrienden/
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uit Brasschaat is op zoek naar:

TECHNISCH 
ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE BOUW

• je hebt minstens 5 jaar ervaring in de bouw
• je kan zelfstandig werken
• je hebt zin in verantwoordelijkheid
• je hebt  de nodige computerkennis

Aanbod:

• een halftijdse betrekking met onmiddellijke indiensttreding

Interesse ? Stuur je CV naar:
herbert.smets@gravo.be 
of inge.groven@gravo.be

Nationale Patroonsdienst is op zoek naar een

DOSSIERBEHEERDER 
Jouw verantwoordelijkheden zijn:

•  Dankzij jouw nauwkeurigheid ben je perfect in staat een correcte personeels- en loonadministratie
 te verzorgen alsook vakantiegelden en eindejaarspremies te berekenen voor onze klanten
• Vanuit jouw expertise begeleid je hen daarenboven bij hun sociaal- juridische vraagstukken
• Je leergierigheid zorgt ervoor dat je je sociaal- juridische kennis up-to-date houdt
• Mede door jouw enthousiaste en professionele houding bouw je een hechte vertrouwensrelatie
 uit met onze klanten.

Wat zoeken we in jou:

• Je beschikt minimum over een vijftal jaar ervaring in een gelijkaardige functie
• Idealiter beschik je over kennis van een hele waaier aan paritair comités
• Je hebt een bachelor opleiding Personeelswerk of Rechtspraktijk gehaald of je kan een gelijk-
 waardige kennis voorleggen door je jarenlange ervaring
• Je bent een teamplayer die samen met je collega’s een goede sfeer uitbouwt en onze klanten op
 een professionele en enthousiaste wijze te woord staat
• Je bent bereid fulltime te werken (08u30 – 16u30)
• Je beschikt over een perfecte kennis van het Nederlands en een degelijke basiskennis van het Frans

Wat bieden wij jou:

• Een fulltime functie in een groeiende en familiale onderneming 
• De kans deel te nemen aan opleidingen ten einde je kennis up-to-date te houden
• Af en toe krijg je een eigen project toebedeeld als aanvulling van je functie
• Wij zorgen natuurlijk voor een passend loon aangevuld met extralegale voordelen.

Plaats van tewerkstelling: Merksemheidelaan 72 - 2170 Merksem

Is je interesse gewekt?
Aarzel dan niet en bezorg je cv met motivatiebrief ter attentie van

Ellen Müsing via ellen.musing@natpat.be

De Nationale Patroonsdienst is sinds 
1946 een erkend sociaal secretariaat, 
toegespitst op de problematiek van de 
KMO’s en de “kleine zelfstandigen”.

G
ra

ti
s 

b
el

ev
en

is
se

n
!

                           Bredabaan 515 
    Auping nights, Better days 
 

 

 

beleveniswinkelen

zaterdag 4 november 2017

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

www.brasschaat.be
In samenwerking met het gemeentebestuur Brasschaat en de winkeliersverenigingen.



HERFSTACTIE
VAN DO. 2 NOVEMBER T.E.M. ZAT. 8 NOVEMBER

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

U KAN RESERVEREN OP WWW.FRAMANDI.BE

10% KORTING 
OP ALLE KINDERSCHOENEN TOT MAAT 35

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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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

F A S H I O N
Voel je goed !

Beleveniswinkelen 
by BOBO Fashion

Ervaar de persoonlijke service 
door onze kleur- & stijladviseurs 

Ruime keuze kleedjes en broeken 
met perfecte pasvorm

November broekenmaand
Bij aankoop van je favoriete broek krijg 

je een warm BRAXgeschenk 

www.davidsfondsbrasschaat.be

Kaarten in voorverkoop € 8 voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders
anderen betalen € 12 in voorverkoop. Jongeren (- 25) betalen 
€ 4.  Aan de kassa betaalt u € 2 per kaart meer. Info en reservatie:
www.davidsfondsbrasschaat.be – activiteiten@davids-
fondsbrasschaat.be of 03 651 51 60 (Cruysweegs)

EXTRA lezing 
Dinsdag 7 november 2017 om 20 
uur, Ruiterhal, Cultuurcentrum
Brasschaat, Gemeentepark 10
Kurt Van Eeghem: ‘Kurtoisie’ – in 

eigen humoristische manier, door-
spekt met de nodige kennis, ons wat 

BELANGRIJKE WIJZIGING IN ONS PROGRAMMA!
De lezing voorzien op dinsdag 7 november 2017 van 
Jonathan Holslag wordt verplaatst naar dinsdag 19 
december 2017 om 20 uur in het Auditorium van het 
Sint-Michielscollege te Brasschaat. Gekochte kaarten 
blijven geldig.

brengt mensen samen
rond cultuur.

Opruimen van inboe-
dels, leegmaken van hui-
zen, appt;, winkels ... Altijd 
correcte prijs tel. : 0473 
88 39 38

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

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

Mobiele boomzagerij
Mobiele kliefdienst 

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

Heer 63j. uit beter milieu 
wkm idem di to dame 
45-55 j .  voor  re la t ie /
vriendsch. sms mij op 
0474/441 700

Man zoekt werk baby-
si, rest., schoonm., tuin, 
e.a.w. 0465 223 777

Alle schilderw. binnen en 
buiten dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

M a n  z o e k t  w e r k : 
0465/837 503

Enkel bij de echte
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47
M a n  z o e k t  w e r k : 
0466/339 127
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BOOK YOUR VISIT NOW
www.ais-antwerp.be/openday

Experience Antwerp International School firsthand. Observe classes, talk to students, 
teachers and parents, and find out for yourself why AIS is one of Belgium’s top 
international schools. Our doors are open from 12:30 to 15:30. We’d love to see you. 

Students currently in Kindergarten through Grade 10 are welcome to join! 

OPEN DAY
15 NOV

Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen
Bredabaan 180 l BRASSCHAAT

T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

1 BON GELDIG BIJ AANKOOP VAN EEN BH VAN MIN. €50. Actie loopt tijdens NOVEMBER

L I N G E R I E
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  DEPOT SALES AAN 
 FABRIEKSPRIJZEN   11/11  

  Met 350 stockvoertuigen

Snelwegstraat 15, Westerlo
www.buga-auto.be/nl_be/Depotsales

Afrit 23, slechts 20 min. van Antwerpen 

-22% -28%

-30%
-33%

-40%
Ducato

SNEL SL ANK & FIT

- 5 KILO
voor de Kerstdagen? 

DAT KAN!

Start nu met ons Q-diet en verlies nog die eerste kilo’s
vóór de eindejaarsdagen!
Als je voor 8 november start met
het Q-diet krijg je GRATIS 1 sessie

Bel nu 0473 19 99 90 en maak een afspraak

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

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

Talrijke aanbiedingen
op onze volledige

collectie!
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in   rasschaatb

e-ID-ready

UPDATE
CONTROLE
BRIL

UITKIEZEN

www.pp-textiel.be

OPENING 

KERSTBEURS
vele kunstkerstbomen, 
decoratie en kerstverlichting 
aan STUNTPRIJZEN !

KOOPJESDAGEN
VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017

H
ÉÉÉÉÉL

VÉÉÉÉÉÉL

AANBIEDINGEN !

Bij aankoop 

vanaf €10

GRATIS

mooi geschenkje

 is op zoek naar een 
enthousiaste en gemotiveerde 

LEERCONTRACTANT 
Heb je interesse? Bel ons even of kom bij ons langs.

Walter & Team

Dokter Roosenplein 39 te Brasschaat
Tel. 03/651 60 48

Dienstencentra Brasschaat
Op woensdag en donderdag 1 en 2 november zijn de dienstencentra 
gesloten. Enkel restaurant en cafetaria open in Vesalius. Samen met de 
drie dienstencentra naar de Libelle Winterfair in Mechelen op 16 novem-
ber. Snel inschrijven is de boodschap (22 euro)

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 77 07, 
03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 30/10 om 14 uur: halloweenbingo! Kom verkleed als pompoen, heks 
of griezel en breng je kleinkinderen mee! Plezier gegarandeerd én leuke 
prijzen voor de kinderen
Ma 30/10 om 14 uur: workshop “pendelen”, nog enkele plaatsen, in-
schrijven 5 euro
Di 31/10 om 13.30 uur: kinderatelier: lampenkapje.  Kinderen vanaf 5 
jaar welkom om samen te knutselen. Inschrijven: 4 euro, materiaal in-
begrepen.
Ma 06/11 om 13.30 uur: workshop “kristallen”, inschrijven 5 euro
Do 09/11 om 9.30 uur: PC club
Do 09/11 om 13.30 uur: start van 8 lessen Mindfulness, door er-
kende trainer. Inschrijving 85 euro, cursus en muziek inbegrepen.
Do 09/11 om 14.00 uur: handwerktechnieken “schaduwborduren”

2,5 euro
Ma 13/11 om 14 uur: smulnamiddag: eclairs
Wij starten in januari met een nieuwe cursus “computer voor beginners”. 
Geef je naam al op!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 30/10 om 14 uur: voordracht door Jef: Belcanto. Op voorhand in-
schrijven aub. 
Do 9/11 om 14 uur: bingo.
Di 14/11 om 13 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders.
Di 14/11 vanaf 14 uur: infostand over diabetes door de Diabetes Liga en 

Do 15/11 om 14 uur: opleiding EHBO. Er zijn nog enkele plaatsen be-

nameprijs is 2.50 euro. Op voorhand in te schrijven in het diensten-
centrum.

open. Iedereen welkom om eens te komen proeven van ons aanbod. 
Meer info te verkrijgen in het dienstencentrum.
Heb je nog geen computerervaring en wil je graag beginnen werken 
met een pc? Geef je naam dan door aan ons. Van zodra er voldoende 
geïnteresseerden zijn, organiseren we opnieuw een cursus pc voor be-
ginners

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 58 00 | 
fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Van 30 oktober tot ?: herschilderen cafetaria: enkele dagen lokaalwis-
selingen te verwachten, ook voor de maaltijden. 
Vr 03/11 om 9.30 uur: mandala tekenen

Ma 06/11: kantklossen

verzameling aan te vullen? Kom dan zeker langs
Vr 10/11 om 9.30 uur: zentangle tekenen

Ma 13/11 om 14 uur: bingo
Wo 15/11: innerlijke rust met klankschalen
Vr 17/11om 9.30 uur: mandala tekenen
Vr 17/11 om 14 uur: bloemschikken

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@telenet.be

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...
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VRIJ 3 NOV + ZAT 4 NOV van 10u-17u
Kalmthoutsesteenweg 193 - Wuustwezel

Verkoop van ovens, vaatwassers, koelkasten,
elektrische toestellen, kranen, spoelbakken,
keukens, kasten, tafels, werkbladen

AAN SPOTPRIJZEN

D
DEZ

Stockverkoop van  
kledingstoffen, decostoffen, 
katoentjes, fournituren en 
wol, rails en vouwgordijn-
systemen, gordijnstoffen, 
kussens, enz...

AAN 
SPOTPRIJZENMagazijn 4  -  0495 34 42 02  -  www.p10tje.be

Boxsprings, meubels,  
speelgoed, vrije tijd, 
gereedschap, keuken-
materiaal, kerstartikelen, 
allerlei
Fabrieksprijzen, overstock, 
falingen, ...Magazijn 7, achter Augustijns Keukens

BAMWY00A

STOCKVERKOOP op 3 en 4 november
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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

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

DE WILDKAART IS ER WEER!

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
Keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur. • Oktober t/m maart is de keuken op maandag gesloten tot 17.00 uur

Tot snel, Liesbeth & Peter

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

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

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

Part. zoekt  te kopen 
landhuis, villa, open be-
bouwing of bouwgrond. 
Voorkeur dicht bij centr.  
0486/891 413

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - POPULISME EEN FILOSOFISCHE BENADERING 
LEZING DOOR TINNEKE BEECKMAN  

Dinsdag 14 november 2017 om 20 uur De verkiezing van Donald 
Trump, de Brexit, de opkomst van partijen als Front National, Partij 
voor de Vrijheid en Alternative für Deutschland tonen dat er wereld-
wijd een tendens is om te kiezen voor partijen die een populistisch 
discours bewandelen.  Tijd om even stil te staan waar deze opmars 
van het ‘volk’ dat kiest voor populistische partijen vandaan komt.  
Het afzetten tegen de gevestigde orde is zeker een van de oorza-

ons deze avond komt gidsen in dit onderwerp. In deze lezing zal 
ze een conceptuele benadering van het onderwerp geven gestaafd 

Tinneke Beeckman is vooral bekend omwille van haar gedegen 

boeken en teksten over Spinoza. Haar boek Door Spinoza’s Lens 
werd in 2012 uitgeroepen als het Liberalesboek van het jaar. Met 
haar doordachte en scherpe columns en opiniestukken in De Stan-
daard, De Tijd en De Morgen kreeg ze een groeiende bekendheid 
in de Vlaamse intellectuele wereld.  We bieden elke deelnemer 
een gratis drankje aan en hopen met elkaar in gesprek te gaan, 
samen te zoeken naar wat ons als cultuurbeleving bindt.Prijs: VVK 
€ 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. 
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije 
toegang. Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423. Reserveren: 
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 
651 51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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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

Gemeentelijke basisschool • Bredabaan 1093 Maria-ter-Heide

Infodag
GIBO-Heide

Zaterdag 18 november
om 10 u.

www.giboheide.be

Klaar voor de eerste kleuterklas?

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

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

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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

IFANG  IMKERS VOORDRACHT
Panelgesprek: Problemen, oplossingen en uitvindingen van het voorbije bijenjaar. 
Nu het bijenjaar op zijn einde loopt en de bijen klaar zijn om in te winteren, is het tijd 

het komende bijenjaar. Het was - opnieuw - geen gemakkelijk bijenjaar. Hoewel de 
winter uitzonderlijk zacht was, kregen we toch verschillende vriesnachten in het late 
voorjaar, wat het moeilijk maakte voor onze bijen die op het fruit en de voorjaars-
drachten stonden. De zomermaanden waren warm en droog, zodat linde, kastanje 
en andere zomerbloeiers veel vroeger uitgebloeid waren dan normaal. Gelukkig was 
er minder bijensterfte dan de vorige jaren. Er waren vele positieve punten in het 
IFANG verenigingsleven, zoals een geslaagde cursus voor gevorderde imker, met 
een vijftigtal deelnemers, waarvan velen reeds succesvol imkeren. Ook de interesse 
voor onze maandvoordrachten is stijgend, zodat we nu vaak meer dan vijftig deelne-
mers kunnen begroeten. Voor het eerst geven we, tijdens onze maandvergadering, 
het woord aan onze leden-imkers. Iedereen die nieuwe technieken, uitvindingen, 
bedrijfsmethodes heeft, krijgt de mogelijkheid die aan het publiek voor te stellen. 
Verder zal  een panel van geroutineerde imkers  antwoorden op de talrijke vragen 
en problemen van onze leden. Moderator van dienst is Pieter Wuyts. We bespreken 
het voorbije bijenjaar. Wat ging er goed, wat ging er fout en wat hebben we geleerd 
dit jaar? De vergadering  vindt  plaats op dinsdag, 7 november, om 20h00 in  “De 
Ploeg”  Verhoevenlei  50 te Brasschaat.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom.

Rudy Claes
0497.54.38.23
Hoogbos 74 / Brasschaat

Tom Decru
0496.99.92.89
Hoogboomsteenweg 189  
Kapellen

riocheck@outlook.be
riocheck.be

Ontstoppingen camera-
inspectie,
geurdefectie, lekdetectie, 
plaatsbepaling riolering/
afvoer dmv detectie

Kleine sanitair en cv werken
+ rioleringswerken

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden ver-
hoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. M.M.
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Kleinschalig, persoonlijk en professioneel 
zijn de kenmerken van trimsalon 
hoghebome. Een plek waar u uw hond, 
groot of klein, in vertrouwen naartoe kan 
brengen voor een complete behandeling. 
Uw hond wordt getrimd volgens de 
rasstandaard of naar uw eigen wens. 
Bij uw eerste afspraak krijgt u 
een welkomstgeschenk!  

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

info@trimsalon-hoghebome.be - www.trimsalon-hoghebome.be

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, 

PASSIE VOOR BROOD MET SMAAK BEREID 
MET PURE BLOEM EN NATUURLIJKE DESEM

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASCHAAT • WWW.LABOULANGERIEBR.BE

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

SVB Driehoek
3 november 2017 
Vaders vrij
20:00 Riko-Hubertus - Dames
4 november 2017 
Junioren B: vrij
Cadetten A: vrij
Pupillen C1: vrij
08:45 Ik Dien - Miniemen A
09:00 Pupillen C2 - Koningshof
10:00 Berkenrode - Mini-min A
10:00 Nieuw Stabr - Mini-min B
10:15 Patro Hoev. - Mini-min D
10:15 Pupillen B1 - Olve
10:15 Pupillen B2 - Olve
10:45 Ik Dien - Mini-miniemen C
11:15 Vos Reinaert - Cad. B
11:30 Vremde - Miniemen A
11:30 Pup A1 - Patro Hoevenen
11:30 Pup A2 - Patro Hoevenen
11:30 Vremde - Miniemen C
13:15 Scholieren - Berkenrode
15:30 Junioren A - VDP
5 november 2017 
10:00 Res C - Riko Hubertus
11:30 Vremde - Reserven A
12:30 Reserven B - Vlug Vooruit
15:00 Vremde - Eerste elftal

KFC Brasschaat
zaterdag 4 november 
09.30u: U7 a - FC Merksem 
09.30u: U8 a - Mariaburg
09.30u: U11 - FC Merksem
11.00u: U12 - Eendracht Zoersel
15.00u: Prov Res - Gr Ro Kat.
10.00u: KFC Schoten - U7 b
13.00u: St Jozef - U8 b
11.15u: Ekeren FC - U9
12.30u: KFC Schoten - U10 a
12.30u: Heibos - U13  
15.00u: Ekeren FC - Gew Res
zondag 5 november
11.15u: U15 b - Martinus Halle
14.30u: 1ste pl. - Sp Burcht
10.15u: Zandvliet sp. - U17 
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

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken. 0465/756 
911

Wij verhuizen! Grote 
leegverkoop: Meubels, 
huisraad, toestellen, cd’s 
& vinyl, decoratie & al-
lerlei. Open deur enkel 
zaterdag 4 & zondag 5 
november van 10 u tot 17 
u. Hoogboomsteenweg 
282 in Kapellen (Kerk van 
Hoogboom) 

Te KOOP GEZOCHT : 
huizen of kleine appar-
tementsblokken VOLLE-
DIG te renoveren! Kleine 
grondoppervlakte en re-
gio Antwerpen, Hoboken, 
Brasschaat, Merksem, 
Ekeren. Bel ons NU : 
0473/403.454 
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De Nieuwe kompanie brengt de heerlijke komedie “ ’T is nooit te 
laat” van Ron Aldridge in een regie van Eddy Van Ginckel. Een 

hoofdrol. “Tijdens een vergadering van het buurtcomité wordt Su-
zan gebeld door haar echtgenoot met de boodschap dat hij er uit 
trekt met een jong ding. Haar vrienden snellen haar ter hulp met 
goede raad en… ieder zijn eigen agenda” Een zeldzaam geslaagde 

sche toestanden met garantie op lachkrampen. Waar: Zaal “Rui-

op www.denieuwekompanie.be of mail naar: info@denieuwekom-

BRASSCHAAT, Ruiterhal, Gemeentepark 10

Show van 14.30u tot 18u

Geen ticket verkoop en plaats reservatie vooraf!

www.denniedamaro.be

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017
"DENNIE DAMARO SCHLAGERFESTIVAL" 

Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

www.leuris.com
info@leuris.vw.be  03 633 85 85

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

Vandaag opende Rotonde vzw haar nieuw dagcentrum Kwar-
tier Noord voor mensen met een beperking. Dit centrum is gele-
gen op de voormalige legersite, Licht Vliegwezenlaan 7, Bras-
schaat, aan het vliegveld. Voorzitter Dirk de Kort en Vlaams 
minister Jo Vandeurzen, openden het centrum samen met 
siteverantwoordelijke Cindy De Vos en atelierdeelnemers Je-
roen en Lize. Dagcentrum Kwartier Noord is een plaats om te 
werken, waar veel gelachen wordt, waar onze ambachtelijke 
ateliers onderdak vinden, waar we ook vorming geven en be-
wegen, waar creativiteit troef is en waar we ons inzetten voor 
recyclage. Rotonde werkt hier graag samen, met o.a. Wotepa 
en Spectrum als partners. We werken elk voor mensen die 
ondersteuning kunnen gebruiken. Een belangrijk element van 
mogen meedoen is werk. Arbeid en arbeidsbeleving. Dat is net 
waar Kwartier Noord zich op richt. Wij en onze partners zijn 
ervan overtuigd dat welzijn en sociale economie elkaar hierin 
versterken. Waar mogelijk linken we met de reguliere econo-
mie. We leren onze gasten vaardigheden aan, leiden ze op tot 
een beroep. Hier word je bloemist, hulpkok, tuinier, schrijnwer-
ker, kunstschilder en noem maar op… We doen hier graag aan 
warmte & gezelligheid: • Zo komen we bij bier uit: In gebouw H2 
werken we samen met bedrijven, zoals het streekbier d’Oude 
Caert en het champagnebier Dame Jeanne, partners uit de 
reguliere economie • Zo komen we ook bij K-lumets uit, een 
ecologisch aanmaakblokje dat we hier in ons atelier maken. 
De aanwezigen kregen er alvast één mee naar huis. Je kan 
ze vanaf nu ook bij ons verkrijgen, een grote doos kost 6 euro
• Zo komen we bij de buren, ons zusterproject Perron Noord, 
uit waar mensen uit welzijn en sociale economie samenwerken 
in het café en de keuken. Lize: “Ik werk achter de toog, ik tap 
er pintjes, daar heb ik een tapcursus voor gevolgd.” Jeroen: “Ik 
volgde vorig jaar een horeca-opleiding bij PIVA, de koksschool 
van Antwerpen. Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe ik met messen 
moet omgaan, hoe ik groenten moet snijden… Dat kan ik goed 
gebruiken als in de keuken werk.” Kwartier Noord gelooft in de 
toekomst. Lize: “Ik ben blij hier te komen weken, vooral het feit 
dat iedereen hier mag meedoen spreekt me aan.”
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo 
Vandeurzen: “Met de opening van Dagcentrum Kwartier Noord 
geeft Rotonde vzw verder gevolg aan hun sociaal ondernemer-
schap. Met de opening van dit nieuwe gebouw voor dagbe-
steding van personen met een beperking en de buurtgerichte 
werking helpt de organisatie mee aan een meer inclusieve 
samenleving. Afgelopen week werd daartoe ook het werk- en 
zorgdecreet geformaliseerd waarmee we met de Vlaamse Re-
gering in 2018 nog 3.800 plaatsen arbeidsmatige activiteiten 
voor kwetsbare mensen met een medische, mentale, psychi-
sche of sociale problematiek creëren. We hebben de ambitie 
om de komende jaren 7.750 plaatsen voor arbeidsmatige ac-

nomie."
Voorzitter van Rotonde Dirk de Kort: “We zijn bijzonder blij van-
daag een dagcentrum te openen in een prachtige omgeving 
midden in het groen, en vol mooie ateliers. Dit kan hier alleen 
maar een succes worden! Deze opening past in de verdere uit-
bouw van deze site, niet alleen is deze site een plek voor wel-
zijn en sociale economie, je kan hier ook wandelen en sporten 
in de natuur van het Klein Schietveld. En daarna nog iets lekker 
eten of drinken bij Perron Noord!“

ROTONDE VZW OPENT 
NIEUW DAGCENTRUM

Ik zoek werk,

Medische pedicure

SPA pedicure

0486/02.66.02
Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 

Z vr iem. 
die regelm. op rommelm. 

Te koop: 

met berging. Zonnig terras 

Voor een klus groot of 
klein moet je bij klus&zo 

 v a n 
huis-app-magazijnen enz. 

Vrouw zoek t  werk , 

B
com Vellen en snoeien 

coniferen m. eig. hoogte-

Te koop: Droog brand-

Col lec t ies .

Te huur 
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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)

Schilderijen van

Jeannette West
St-Jozefkapel, Augustijnslei 76, Brasschaat

van zaterdag 3 november
tot en met 

zondag 12 november
dagelijks van
14 tot 18 uur

Atelier: Benedenstraat 11, 2880 Bornem, Tel./Fax. 03/899 41 15, GSM 0477/51 46 02

Buitengewoon Brasschaat organi-
seerde een zomeractie: opdracht was 
een originele foto in te sturen met een 
duidelijke link naar Buitengewoon Bras-
schaat of Brasschaat in het algemeen. 
Een neutrale jury heeft alle inzendingen be-
keken en de uiteindelijke beslissing is gevallen op een inzending 
van Marleen Domen (wijk Sint-Mariaburg) met een foto genomen 
in Middelkerke. Een prachtig beeld met de Brasschaatse Park-
bode in de hand. Volgens Berre Van Deuren is dit zeker niet de 
laatste actie, het blijft onze bedoeling mensen die zich op één of 
andere manier extra inzetten op welk gebied dan ook in de kijker 
te plaatsen. Tot slot mocht de winnares een ingekaderde versie 
van de foto in ontvangst nemen in de Kaaslounge. Ook fotograaf 
Rudy Somers bezorgde haar een levensgrote kleurfoto.

WINNAAR ZOMERACTIE
BUITENGEWOON BRASSCHAAT

LUDIEK
2e hands dames merkkledij,

schoenen en handtassen

VESTEN & BLAZERS

-10%
gans de maand oktober

Bredabaan 356 (naast Brasschaatse Film)
Zo. - Ma. gesl. • 03/652 00 92

Ludiek Boutique

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
winkelbediende

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54



actueelparkbodeactueel
De weersomstandigheden rond deze periode 
zorgen ervoor dat onze straten vaak bezaaid 
liggen met bladeren. Voor eigen deur vegen 
betekent dat je niet alleen je oprit en deel van 
het voetpad netjes houdt, het helpt eveneens 
de veiligheid voor jezelf en anderen te verho-
gen. Bovendien ben je verplicht het voetpad 
voor je deur vrij te houden van bladeren en 
ijzel. 

De gemeente zorgt ervoor dat de bladeren 
gratis opgehaald worden. Daarvoor moet je ze 
wel verzamelen in een zogenaamde ‘bladkorf’ 
aan de straatkant. Zo’n korf moet je zelf plaat-
sen en is meestal gemaakt van draad. Je kan 
het eenvoudig installeren. 

Wel moet je ervoor zorgen dat de korf niet 
rond of aan een boom staat en niet op een
deksel van de nutsmaatschappijen staat.

Ook mag er in de bladkorven geen ander 
(groen)afval achtergelaten worden. Zulke 
korven worden niet leeggemaakt.

dubbele gratis ophaling
Niet alleen via de bladkorven zorgt de 
gemeente ervoor dat je gratis afgeraakt van de 
overtollige bladeren. Je kan de bladeren ook 
kwijt in de groenbak. Die wordt namelijk nog 
steeds gratis opgehaald en dat zelfs wekelijks.

Wist je trouwens dat het een enorm werk is 
al die bladeren op te ruimen in onze parkge-
meente? Daarvoor zijn ongeveer 4 maanden 
per jaar 2 ploegen van gemeente-
arbeiders aan het werk. Daarbovenop krijgen 
we nog eens de hulp van vzw Aralea voor het 
onderhoud en de opkuis. In totaal verzamelen 
we zo duizenden kubieke meters aan bladeren 
die worden verwerkt in het recyclagepark.

rotonde
Lage Kaart/Augustijnslei/
Hoogboomsteenweg afgesloten
In de week van 30 oktober tot en met 3 november 2017 (herfstvakan-
tie) vinden er asfalteringswerken plaats ter hoogte van de rotonde
Lage Kaart - Augustijnslei – Hoogboomsteenweg.
Om de werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk de rotonde deze 
week af te sluiten.

Fietsers en voetgangers worden aan de hand van signalisatie om de 
werken geleid. Voor het doorgaand +3,5 ton verkeer is een omleiding 
via Kapelsesteenweg - Bredabaan voorzien. Het plaatselijk verkeer 
wordt ook omgeleid.

AZ Klina blijft bereikbaar tijdens de werken vanuit Brasschaat Centrum.

Stel je schade vast aan speeltoestellen
op onze speelterreinen?

Laat het ons weten
via meldpunt@brasschaat.be.

Vegen voor eigen deur helpt iedereen!

Wat met glasafval?
Huisvuilcontainers zijn bedoeld voor niet-recycleerbaar of 
niet-sorteerbaar afval uit de eigen Brasschaatse huis-
houdens. Het gebeurt nog regelmatig dat er in de grijze 
bakken alsnog glas verzeild geraakt. En dat is absoluut 
niet de bedoeling. 

Glas kan eenvoudig gesorteerd worden en krijgt een 
nieuwe bestemming dankzij recyclage. Bovendien is het 
gevaarlijk om glas in de grijze bakken te dumpen. Niet 
alleen voor de afvalophalers, maar ook voor andere mede-
werkers van het verwerkingsproces. 

Gooi glas voortaan in de voorbestemde glascontainers of 
sorteer ze in het recyclagepark. 

PROGRAMMA:

begraafplaats Centrum   10.30 uur

begraafplaats Maria-ter-Heide  10.50 uur

begraafplaats Kaart    11.20 uur

begraafplaats Mariaburg   11.45 uur

Herdenkingplechtigheid 

1 november

PROGRAMMA:

viering kerk centrum    09.30 uur

vorming optocht     10.30 uur

 gevolgd door opstelling aan monument 
 en plechtigheid voor de gesneuvelden  
 aan het gemeentehuis

Herdenkingplechtigheid 
11 november

PLECHTIGHEDEN 1 & 11 NOVEMBER
63e Sint Hubertusviering

Zondag 5 november verzamelen jachthoornblazers van Sint-Hubertus 
opnieuw in het Gemeentepark voor de 63e Sint-Hubertusviering.
Je huisdier kan je naar aloude gewoonte laten wijden op de grote 
weide naast het Kasteel van Brasschaat. 

Zondag start om 11 uur de Sint-Hubertusmis in de Sint-Antonius-
kerk. Deze misviering wordt opgeluisterd door de Koninklijke Jacht-
hoornkring “Jagermeesters van Sint-Hubertus” Brasschaat en de 
“Overlopers” uit Hoenderloo (NL).
Na de eucharistieviering rond 12 uur gaat het dan richting gemeente-
park. De priester vergezeld van het Sint-Hubertusbeeld stapt in een 
kleurrijke stoet naar de weide om de daar aanwezige paarden, honden 
en andere huisdieren te wijden. 

nen, eenden en zelfs een everzwijn, rond 13.30 uur, is altijd een hoog-
tepunt. De opbrengst van deze verkoop gaat naar “vzw De Antwerpse 
hulphonden”. 

Tussen 11 en 12.30 uur is er een demonstratie door de Kynologische 
vereniging Brabo.

In het Sint-Hubertusdorp kan je terecht voor een wildgerechtje, een 
snack, warme soep of een borreltje.  

meer info
www.jachthoornbrasschaat.be
facebook: Sint-Hubertusviering Brasschaat
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Verboden de dieren te voederen

actueelparkbodeactueel
Samen met de kindjes de eendjes brood 
voeren: leuk, vertederend... Maar net als 
in de dierentuin heeft de oproep ‘Verboden 
de dieren te voederen’ echt wel zijn reden. 
Onlangs nog moest de zwarte zwaan uit De 
Mik een operatie ondergaan aan een
‘misgroeide’ ondervleugel door verkeerde 
voeding die het van wandelaars kreeg.

Hoezo, waarom mogen wij niet meer
voederen?
Voederen verstoort het natuurlijk gedrag. 
Dieren worden lui als ze veelvuldig gevoederd 
worden. Ze moeten niet meer zelf actief op 
zoek gaan naar voedsel. Ze bewegen daarom 
te weinig en worden te zwaar. Dit verstoort het 
natuurlijk gedrag.

Geef dieren ons voedsel en ze krijgen te veel 
energie. Hierdoor kunnen ze een stuk agres-
siever worden.

Brood bevat voor dieren ook niet de geschikte 
-

zond. Ze moeten eten wat voor hen geschikt 
is, en dat vinden ze in overvloed in de natuur.

vervuiling
De etensresten die achterblijven, trekken 
muizen en ratten aan. Bovendien zorgen 
ze aan vijvers voor vervuiling van het water. 
Grote hoeveelheden voedsel in het water 
zorgt voor een toename van voedingsstof-
fen die een negatieve impact hebben op de 
waterkwaliteit, de natuurlijke plantengroei en 
de dieren zelf. De kans op botulisme (vergif-
tiging en massale sterfte van vooral watervo-
gels en vissen) neemt aanzienlijk toe.
Zet daarom je idyllisch idee over eendjes 
voederen voortaan opzij. Iedereen, en vooral 
de dieren, wordt er beter van.

meer info

milieudienst@brasschaat.be

vrij sporten 
zonder zorgen 

en je ongelukkig ten val komt? De 
sportpakketten van Zeker Sporten 
bieden de oplossing. Naast sport-

bijhorende sportverzekering.
Brasschaatse gezinnen tekenen in via 
http://zekersporten.be/brasschaat.
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Volwassenenatelier 
’t Kratje vzw 
Start cursus 

Aquarel reeks 2  dinsdagavond 
van 19u30 tot 22u
• 07, 14, 21 en 28 nov. en 5 en 
12  dec. 2017,  -  6 lessen
• Bijdrage € 48,00 Olieverf/acryl 
reeks 2  dinsdagavond van 
19u30 tot 22u
• 7, 14, 21 en 28 nov. en 05en 
12  dec. 2017,  -  6 lessen
• Bijdrage € 48,00
Kleiatelier  dinsdagavond van 
19u30 tot 22u00. Bijdrage in 
onkosten € 5,00 per sessie 
Kleiatelier  woensdagvoormid-
dag en donderdag voor- en 
namiddag. Elke week is er ook 
kleiatelier op woensdag voor-
middag van 9 tot 11u30. 
Op donderdag voor- en na-
middag is er kleiatelier en 
speksteen technieken van 
10 tot 12u30  en van 13u30 
tot 16u. Bijdrage in onkosten 
5,00 € per sessie. Voor deze 
ateliers is er altijd begeleiding 
aanwezig. Workshop Zilverklei 
donderdagavond 23 november 
van 18u30 tot 23u00 Maak zelf 
een origineel zilveren juweel.
Info en inschrijven via onze 
website: www.kratje.be of e-
mail: atelier@kratje.be - Tel. 
secretaris  03-663 3714. Voor 
de kleiateliers is geen inschrij-
ving nodig en de € 5,- wordt ter 
plaatse betaald. Voor de cur-
sussen vragen we om vooraf 
in te schrijven en te betalen op 
rekening   IBAN: BE11 7331 
6109 9448, van : Volwassene-
natelier ‘t KRATJE vzw, Gast-
huisstraat 7, 2990 Gooreind. 
Bij overschrijving noteert u uw 
naam, de dag en de naam van 
de cursus of workshop

Te koop: BMW 520D Ber-
line, leder, Carbon zwart, 
full option, Msportpakket + 
winterband/velg 10/2011. 
138.000km,1e eig. Euro 
5 contractvrij. Pr.o.v.t.k. 
0475/899 366

Te huur: glvl app. De 
Borrekenslei 119 Bras-
schaat. 2 slaapkamers, 
dressing, badk., inger. 
keuken + berg.. Zuidterr., 
kl. tuin. 2 aanpalende ga-
rages. €850. 0478/250 
147 - 03/663 15 10

Als student vroedkunde 
zoek ik een (toekomstige) 
mama die max. 12 weken 
zwanger is om gedurende 
de hele zwangerschap 
te begeleiden. Kan jij mij 
helpen of wil je meer info? 
stuur mij een mailtje of bel 
mij even op!

Te koop: Kantooruitrus-
t ing (Schäfershop), 3 
houten bureautafels, 3 
verrijdbare ladenblokken, 
3 stoelen, 3 rolwagens. Pr. 
o.v.t.k. 03/663 48 00

Afrikaanse student zoekt 
werk. 0466/272 426

Te huur: garages, Schriek,
Mariaburg. Tel. 0473 920 028

@ rap moet gaan bel 
klus&zo. 0499/103 000

GRIEZELEN EN SPELEN
TIJDENS HALLOWEENTOCHT
MATER DEI MARIA-TER-HEIDE

Jong en oud verkleed, spelletjes, verse pompoensoep en 
snoepjes, vele huizen prachtig versierd en meer dan 650 deel-
nemers! Mater Dei Maria-ter-Heide wenst iedereen te bedanken 
voor deze fantastische avond. Foto’s te zien op Facebook OR-
MaterDei en de schoolwebsite https://mater-dei-be/mth

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

Word jij graag
vrijwillige oppasser?
Heb jij wekelijks of veertiendaags, 
overdag, ’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 
dagdagelijkse of nachtelijke  ac-
tiviteiten (eten, drinken, naar het 
toilet gaan, slapen gaan…) bij 
kinderen, volwassenen en oude-
ren. Je biedt oppas in eigen regio 
en krijgt de kans om een warm 
contact op te bouwen met je op-
pasgezin. Bovendien kies je zelf 
wanneer, hoe vaak en voor welke 
situaties je je engageert. Je ont-
vangt per uur een onkostenver-
goeding van 2,60 euro. CM zorgt 
voor een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid, lichamelijke 
ongevallen en een omnium ver-
zekering bij gebruik van de wa-
gen. Op regelmatige basis heb je 
contact met je collega-oppassers 
om samen ervaringen uit te wis-
selen, nieuwe kennis op te doen 
en gezellig samen te zijn. Geen 
ervaring? Geen probleem! Wij 
voorzien vorming op maat. Meer 
info: Werner Berrens, tel. 03 221 
94 20 of via e-mail:
oppas.antwerpen@cm.be



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
Brasschaatse Film,     Nr. 44,     1-11-2017 22



Brasschaatse Film,     Nr. 44,     1-11-2017  23

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
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

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

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

Te koop 

BEKER VAN 
VLAANDEREN U18
Op woensdag 1 november  
speelt Brasschaat Basket tegen 
K-Basketteam Kortrijk voor de 

Vlaanderen. Sportoase Bras-
schaat. Aanvang wedstrijd 11 
uur. Kom en moedig onze jon-
gens aan!! Gratis inkom.

Gevraagd: Klusjesman 

Te huur

strand, airco, zwembad, 

anthonissen@icloud.com

Inboedelopruiming

MOBIELE CARWASH

Tel. 0484/461 020

Te huur: 

Te koop: 

Tekenen beginnelingen: 

M a n  z o e k t  w e r k . 

DAKREINIGING 
+ COATING! 

Tel. 0484/461 020

Leegmaken van huizen, 

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Tuinaanleg en tuinon-
derhoud;

met onderhouds-

GSM 0477/261 353

INBOEDEL
OPRUIMING
Huizen.

0495/504 635

TE KOOP
GEZOCHT

VOLLEDIG
TE RENOVEREN

huizen of
appartementsblokken

BEL ONS NU: 0473/403.454
Meer info vind je op:

www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Achtkamp 
Brasschaat

Rangschikking na 1 proef

SENIORS
1 VAN AELST Stefan TEAM ALI
2 DE HENAU Jan CHEDY
3 HENDRIKX Joren TEAM ALI
DAMES
1 DRUYTS Demmy CHEDY
2 DRUYTS Lenny CHEDY
3 VAN DEN DAELE Johanna 
CHEDY
VETERANEN
1 VAN LOON Paul CHEDY
2 ARENA Lorenzo RABCHIRO
3 VERMEIREN Paul RAB-
CHIRO
MASTERS
1 VAN RIEL Paul CHEDY
2 KLOECK Eric RABC
3 VAN DEN WYNGAERT Leo 
AOT
Verslag en volledige uitslag:

Gevraagd: 

Te huur: 

Sandra zoekt werk, alle 

Ahr wijn presentatie 
in het Kasteel van Bras-
schaat uit de zusterstad 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Op 19 november van 14u tot 18u 
presenteren 18 top wijnhuizen en 
coöperatieven uit de Ahr vallei 
hun Ahr wijnen in het kasteel van 
Brasschaat, Gemeentepark 5,  
2930 Brasschaat Na succesvolle 
presentaties in Münster, Keulen, 
Aachen, Dortmund, en Amsterdam 
met meer dan 200 bezoekers per 
event eindigt de wijnpresentatie 
van award-top wijnen in Bras-
schaat. Men kan proeven van 
heerlijke Spätburgunder, Frübur-
gunder, Portugiesen, Rissling en 
Weissburgunder. Het aanbod van 
de te proeven wijnen is heel groot. 
Een veelvoud van top- en klasse-
wijnen staan in het middelpunt. De 
wijnbouwers zullen u persoonlijk 
bijstaan met het nodige advies.. 
Er is een degustatiebrochure ter 
beschikking van de meer dan 100 
exclusieve top wijnen die men kan 
ontdekken en proeven.
De deelnemende wijnbouwers.
- Ahrweiler Winzer-Verein
- Weingut Peter Lingen
- Weingut J.J. Adeneuer
- Weingut Maibachfarm
- Weingut Gebr. Bertram
- Weingut Nelles
- Weingut Burggarten
- Weingut Erwin Riske
- Dagernova Weinmanufaktur
- Weingut Max Schell
- Weingut Kloster Marienthal
- Weingut Paul Schumacher
- Weingut Körtgen
- Weingut Sonnenberg
- Weingut H.J. Kreuzberg
- Winzergenossenschaft 
- Weingut Peter Kriechel
- Mayschoss-Altenahr
- Weingut Kurth
In samenwerking met de gemeente 
Brasschaat en de beide verbroe-
dingscomitées Bad Neuenahr-
Ahrweiler en Brasschaat. Toegang 
is gratis, mogen we wel vragen u 
aan te melden. daniel.verster@
telenet.be. Verdere informatie vind 
u bij Ahrwein e.V. Hauptstrasse 80. 
53474 BN-AW. Tel.0049-2641 / 
91710 of info@ahrwein.de 

KFC Exc. Kaart
zaterdag 
10.30u: U11 - KSOC MtH 
10.30u: U13 - KFC St. Mart. H.
10.30u: U8a - KSK Donk
10.30u: U9 - R.A.F.C. d
11.15u: Sint-Job FC - U10
12.30u: Res C - KFC Olym. Essen
12.30u: Res. B - Mariaburg
12.45u: Ekeren FC - U7
13.00u: Wijnegem - Res A
15.00u: AC Heide - Wilgenh.  
zondag 
09.30u: U15a - VC Mortsel
09.30u: K. Rac. Eblem  - U17
14.30u: 1e ploeg - KFC Poppel 
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

TUINEN
KRISHERREMANS.be 
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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

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels
• Coating spuiten op het dak (3 kleuren)

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen

brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

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

Inrichting 
elektr. garagedeur & rol-
luiken. 0499/216 561

tegelw. vloer, 
dakw., mets, bezet, klus-
jes. 0485/ 423 710

 Lieve en erva-
ren Nanny voor 2 baby-
tjes. Full-time positie. Hulp 
in huishouden/koken/strij-
ken. Liefst franstalig. Of-

mogelijk. Bel 0478350763 
voor een afspraak.

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

Specialiteit:
hoogglanslak.

Tel. 03/663 32 92

 jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

Hulp nodig a. huis voor 
 Gepensio-

neerde verpleegster biedt 
u hulp, ook gezelschap. 
Goede ref. 03/454 14 62 
- 0479/554 267

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

Gelnagels: 7 jaar erva-
ring. 0489/570 460

 Poetsen, 
str. erv. en ref. Serieuze 
aand. Spr. Eng. 0483/092 
627

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

 tuin, 
rest., schoonm. 0465 397 
152

 behang, 
schilderw., gyp., teg., be-
zet. 0488/367 192

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk 

 
aan goede prijs met kwa-
liteitsverf. Zowel binnen 
als buiten. 0468/217 374
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KAPELLEN
HINDEDREEF 12
Rustig gelegen en mooie villa met een ruime 
living, ingerichte keuken, badk., 3 slpks, een 
bergpl., waspl., ruime tuin, dubbele garage met 
carport+oprit voor 5 wagens. 1ste verd.is er een 
vide, nu ingericht als bureel. Grondoppervlakte 1 
369 m². ALLES GELIJKVLOERS! EPC: 675

€ 449.000

KAPELLEN
AKKERSTRAAT 81
Perceel bouwgrond met een oppervlakte van 390 
m² geschikt voor het bouwen van een halfopen 
bebouwing gelegen in een rustige woonwijk 
vlakbij het centrum van Kapellen. Stedenbouw-
kundig attest aanwezig.ing mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

€ 150.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

HOEVENEN

EKEREN

WUUSTWEZEL

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

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

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

€ 259.000

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

€ 275.000

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

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
€ 249.500

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

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

€ 325.000

HOGE AKKER 54
Verzorgde HOB mt 3 slk,garage en tuin.Type 
‘kleine landeigendom’ op aangename ligging 
te ‘Brasschaat-Kaart’.Kindvriendelijke omgeving 
in nabijheid van scholen,winkels en openbaar 
vervoer.Op kleine fietsafstand van centrum,park 
van Brasschaat en natuurdomein ‘den Uitlegger’.
Mogl ‘klein beschrijf’! EPC: 775
€ 325.000

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

LAAR 226
Vrijstaande gezinswoning op een perceel van 
662 m² gunstig gelegen nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer met vlotte verbinding naar 
autostrade. Deze woning beschikt over 3 slaap-
kamers (allen gelijkvloers), inpandige garage 
met automatische poort en tuin. Ruime zolder! 
Elektrische keuring is conform. EPC: 327
€ 329.000

SPECHTENDREEF 27
PRIJSVERLAGING!!! Bouwgrond of bestaande 
verzorgde chalet van 1997 op een perceel van 820 
m², een perceelbreedte van 20 meter. 2 terrassen, 
voldoende parkeerplaatsen, garagebox, tuinhuis, 
geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin vooraan is 
ZW gericht. Recreatief woongebied = permanent 
wonen toegestaan! EPC: 661
€ 225.000

BORKELSTRAAT 108
Gerenoveerde woning op 310 m² met achteruitgang,
ruime Zuidoost tuin, tuinhuis, terras, 3 slks, vernieuwd
en geïsoleerd dak, mogelijkheid tot huren van ach-
terliggende garage. Kelder en bergzolder aanwezig.
Topligging vlakbij het centrum, parken, scholen, 
openbaar vervoer en mogelijk klein beschrijf! EPC: 300

€ 275.000

ANTWERPSE STEENWEG 112 - GLV 05 BEL ETAGE
Nieuwbouwwoning in residentie ‘Polderzicht’ met 
Zuidwest tuin/terras en prachtig panoramisch zicht 
over de achtergelegen polders. Gemeenschappe-
lijke vuilnisberging en meterlokaal aanwezig. Meer 
info 0471 41 11 34

€ 259.900

BRECHT

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

BRECHTSEBAAN 714
Goed gelegen halfopen bouwgrond met een op-
pervlakte van +- 1500m². Geschikt voor het bouwen 
van een halfopen bebouwing. Perceelbreedte 
bedraagt 15 meter.

€ 225.000

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

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

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
SPARREWEG 21
Verzorgde ruime woning op 1289 m² met ca 300 m² 
bewoonbare oppervlakte, Zuid terras en tuin, inpandige 
garage, volledig kelderverdiep met 5 ruime kelders, 
leefruimte met ruime keuken, 3 tot 4 slaapkamers 
of studio op de verdieping, 2 badkamers, 3 wc’s en 
geïsoleerde bergzolder met trapluik. EPC: 414

€ 470.000

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)

KALMTHOUT
ERICALAAN 22
Ruime en energiezuinige villa op een perceel 
van 2543m²gelegen in een rustige en groene 
woonomgeving nabij centrum Heide. Dit eigendom 
beschikt oa over ruime living, moderne keuken, 7 
slks, bureel, 2 badks, dubbele garage, wasplaats 
en prachtig aangelegde tuin met biologisch 
zwembad en poolhouse. EPC: 206
€ 698.000

(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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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

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.

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

SCHILDE
O

P
E

N
B

A
R

E
 V

E
R

K
O

P
IN

G
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

Te koop: app. 2verdiep 
- Kapelsesteenweg 338, 
Mariaburg - Brasschaat, 
aan de Caterheide Molen. 
Lift - Moderne Keuken - 
Grote Liv. 2 slpk - badk. 
met douche en ligbad + 
2de wc. Garage staanpl. 
voor 2 auto’s + aparte kel-
der. Zonneterras. Contact: 
03/664 68 72

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

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

Afloop verstopt of je 
kraan kapot bel nu klus&-
zo. 0499/103 000
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ERA verkoopt meer dan de helft van de woningen  
binnen de 60 dagen tot grote tevredenheid van onze klanten. 

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaar.

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

TE KOOP

TE HUURTE HUUR

TE KOOP

€ 375.000,-

€ 870,-/mnd

€ 635.000,-

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

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

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

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 449 

€ 735,-/mnd

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

€ 299.000,-

€ 1.500,-/mnd

€ 425.000,-

TE KOOP

Brasschaat, Sint Antoniulei 45: 
Centraal gelegen kantoor- en/
of praktijkruimte van 140m² met 
ruime etalage, in hartje Mariaburg.

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

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

€ 299.000,-

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

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 187

Brasschaat, Lage Kaart 283:
Luxueus en zonnig nieuwbouw-
app (75m²) met ruim terras, opge-
schilderd en instapklaar. EPC: 157

Brasschaat, Hemelakkers 3
Het mooiste uitzicht van Bras-
schaat! Appartement op de 3e V 
met 2 slpks, terras en lift. EPC: 421

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

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 331

TE KOOP

Brasschaat, Bredabaan 509:
Opbrengsteigendom met 2 appar-
tementen en handelsgelijkvloers

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 262

€ 635.000,-

Mijn doel�?
U zo snel 
mogelijk deze fles 
laten openen.
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Divers te koop: Oldtimer 
VW-bus T3 - Westfalia. 
Camper voor renovatie. 
Bouwjaar 1982, luchtge-
koelde motor. Klassieke 
laspost 220V - Polyester 
Glijbaan - Aanhangwa-
gen voor het vervoer van 
6 fietsen - apparaat op 
voet voor het stoppen van 

trekhaak. Info. 0476/859 
222

Te huur: App. Oude Baan 
71 Brassch. 1 slk. Prach-
tig rust. app. in centr. 
Brassch. Bij openb. verv. 
en alle winkels. Achter 
gemeentehuis en park. 
Ruime liv. en open kkn 
m. toest., berg. m. aansl. 
voor wasm. en droogk., 
bdk met lavabo, spiegel, 
kast en douche. beteg. 
tot tegen plaf. 1 gr. slpk, 
stores aanwezig. Overal 
parket en isolerend glas. 
Instapkl. geen huisd. toe-
gel. Huur 705 incl. kosten. 
Bezicht. na tel. afspr. T. 03 
633 16 59

Alle schilderwerken: 
0494/800 702

Alle renovatie badkamer. 
0483/159 938

Man zoekt alle soorten v. 
werk, schilderen, tuinw. 
enz. 0486/811 405

Vrouw zoekt werk, poet-
sen en alle andr werk. 
0488/272 116

Bezetten, schilderen, tuin-
werk e.a.w. 0487/566 652

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk, mass, e.a.a.w. 
0486/534 518 (Rita)

Te huur App., 1e V, Lift, 
Bredab. 794, Brass.MTH, 
tot. 110m² Inkomh, Living 
45m², geinstall. keuken 
m berging, 2 slpk’s, 2Wc, 
badk.(douche, l igbad, 
meubel m. dubb lav.), zon-
nig terras 15m², garage, 
890€+45€: 0472/ 709 589

Ik zoek werk als poetsvr. 
erv. en ref. Serieuze aanb. 
Spr. Eng. 0465/278 195

Tuinman, schilderen, ra-
men en deuren. 0497/231 
373

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

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

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

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Bestratingen Omega
bvba

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

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

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

TE KOOP
TE RENOVEREN 

HUIS 
Schagendreef 9 
2930 Brasschaat 

CONTACT: 
Notaris De Ferm 
& Van Oostveldt 

03 645 40 44
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www.keukensvasco.beBoomsesteenweg 892
2610 Wilrijk

Brasschaatsteenweg 290
2920 Kalmthout

Wilrijk Kalmthout

WIN EEN REIS* 
*Vraag de voorwaarden

 in de winkel

Volg onze 
kookdemo’s in
het weekend

Ook open 
op zondag!

OPENDEUR 
van 2 tot 12 november

Speciale acties!

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 369.000,- € 169.000,-

€ 325.000,- € 174.000,- € 189.000,-

€ 329.000,-

TE KOOP:
Zandvliet, Heidestraat 46

TE KOOP:
Kalmthout, Kapellenstnwg 363

TE KOOP:
Merksem, Klaverbloemstr. 45

TE KOOP:
Ekeren, Leopoldlei 2

TE KOOP:
Merksem, Overhout 69

TE KOOP:

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:190 kWh/m²

Dakapp 1 slpk ruim terras 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:516 kWh/m²

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

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

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

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:572 kWh/m²

*2 maanden gratis + 10 betalend. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon met of zonder 

eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consu-
lent of op www.dvv.be/wonen/cocoon/voorwaarden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële 
brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verleng-

dvv.be). Indien je niet tevreden bent met het antwoord kan je ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 

U huurt of bent eigenaar van een 
appartement of huis? Profiteer nu van 

ons uitzonderlijk tarief.
Neem tussen 25/10/2017 en 31/12/2017 een 

woningverzekering Cocoon en krijg 2 maanden gratis*. 
Kijk snel op www.dvv.be/wonen of kom langs in ons 

kantoor. Wij helpen u graag.

WONINGVERZEKERING COCOON

2 MAANDEN GRATIS*

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 Brasschaat
03 650 10 20
www.matrix.nv

Wat er thuis ook gebeurt,
uw DVV-consulent doet meer voor u.

+

SCHITTERING IN KINEPOLIS   
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op zaterdag 18 novem-
ber 2017 van 12u tot 18u en zondag 19 november 2017 van 10u tot 17u30 haar 
Internationale mineralen-, edelstenen- en fossielenbeurs ‘INTERGEM 2017. Het 
gebeuren vindt plaats in het ‘Event Center’ van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – 
Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlijn 6. Door zijn grote 
verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, 
instrumenten, gereedschap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite waard. 
INTERGEM 2017 zet de deuren niet alleen open voor specialisten ter zake. Iedereen 
die beroepshalve of vanuit liefhebberij met deze tak van de natuurwetenschappen 
te maken heeft, voelt zich erdoor aangetrokken. Ook de toevallige bezoeker raakt 
ongetwijfeld geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, door die won-

derbaarlijke pracht aan kleuren en kristalvormen... Ook juwelen met mineralen en 
fossielen schitteren in al hun pracht. Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis 
zijn edelstenen op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de vraag 
kan voldoen). Kinderen mogen zelf aan de slag bij de demonstraties fossielen 
prepareren. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd om een mooi 
mineraal te winnen.
In het cafetaria zijn broodjes en drank verkrijgbaar. Inkom 5€ per persoon – kinderen 
tot 12 jaar gratis. Gratis parking.     Wie meer inlichtingen wenst over deze beurs 
kan hiervoor best contact opnemen met Suzy Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 
0496-14 65 03 of per E-mail: suzy.hofmans@telenet.be - beursinfo@acam.be  
website: www.acam.be
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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

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

Op vrijdag 20 oktober was het de dag van de jeugdbeweging.  
Leden, leiding, oud-leiding, ... van alle Vlaamse jeugdbewegin-
gen gingen in uniform naar school of werk om te laten zien dat ze 
er trots op zijn. Om deze dag extra in de kijker te zetten maakte 
de Brasschaatse jeugddienst hotdogs voor iedereen in uniform. 
Ook schepen van jeugd Niels de Kort werkte mee op het pleintje 
aan de bibliotheek.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

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

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

BRASSCHAAT

O
PE

N
BA

RE
 V

ER
K

O
PI

N
G

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in De Streekkrant, op De Woonkijker op ATV 
(weekdagen 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.

KENMERK: Prachtig gelegen perceel met grote oppervlakte te Brasschaat, tweede 
afdeling, Frilinglei +105. Sectie E nummer 64/E/P0000. Oppervlakte: 1.508 m² K.l.: 
€ 8.00.

VOORZIENING: Gunstig bodemattest, bouwvoorschriften te verkrijgen via Notaris-
kantoor.

BESCHIKBAAR: Vrij na betaling prijs + kosten.

STEDENBOUW: Vergunning uitgereikt, Bestemming: woonpark, Geen dagvaardin-
gen. Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening, Geen verkavelingsvergunning, BPA 
'NR41 Hagelberg' van toepassing. Rooilijnplan, Opgenomen in register onbebouwde 

toepassing.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is geheel of gedeeltelijk gelegen 
in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.    Het onroerend goed is niet geheel of 
gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende 
oeverzone.

INSTEL: WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017 om 17.30u
TOEWIJS: WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 om 17.30u

telkens in Brasserie Excelsior,
Armand Reusensplein 9-11, 2930 Brasschaat.

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.

Notaris Annekatrien VAN OOSTVELDT Antwerpen-Merksem, zal 
openbaar verkopen met een instelpremie van 1%:

Perceel

GROND
bestemd voor vrijstaande woning

Frilinglei +105

Te huur: App Miksebaan 
243, 2de V, ing kk, 2 slpk, 
apart WC, bergk, autostpl. 
€ 690 + € 25. Tel 0474 
393 103

Zoek oppas: om voor 2 
jongens (14/11 j) te zorgen 
na het school; koken en 
studies. Eén week om de 
2; interesse; bel Karl 0475 
574 817

Vrouw zoek t  werk , 
schoonm., inpak., rest. 
0465/302 051

Part. zoekt te koop groot 
dakapp. bij centr. Bras. 
0486/891 314

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen gegalvaniseerd 2m 
L. Zeer goede staat. € 285. 
0486/245 784

Renovatie, gyproc, schil-
der, klusjes, enz. pr. af-
gew. 0487/740 335

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

Skiles in Rucphen (NL) 
Mail voor info naar: ski-
metlynn@hotmail.com
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(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 155 kWh/m²

KALMTHOUT-
DENNENDAEL 

Verrassend ruime en energiezuinige
 villa op ca. 1880m². 

Ruime lichte living annex luxe 
open keuken, 5 slaapk, 2 badk, 

bureel, prachtige tuin, enz.

 INSTAPKLAAR OP TOPLIGGING!

€ 595.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

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)

Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 220
PRACHTIG NIEUWBOUWAPP.

App op de 1ste verd, met lift, garage en ruime kelderberging! Beschikbaar vanaf 
01/11/2017. Indeling; ruime hal met apart toilet, ruime woon-en eetkamer op parket 
met balkon, open geïnstalleerde keuken met een berging, 2 slaapkamers waarvan één 
met terras, ruime berging voor was- en droogmachine, badkamer met bad en douche. 
Huurprijs: 900 euro/maand. 
Voor meer info of een vrijblijvende afspraak 

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT: 
LEZING JONATHAN HOLSLAG VERPLAATST 

MAAR KURT VAN EEGHEM KOMT MET EXTRA 
LEZING OP 7 NOVEMBER OM 20 UUR IN DE RUI-

TERHAL
De lezing van Jonathan Holslag gepland op dinsdag 7 november 
2017 om 20 uur in de Ruiterhal, Brasschaat, kan niet doorgaan  
omwille van een onverwachte opdracht voor hem in het buiten-
land. Noteer alvast dat de lezing ‘’De situatie van Europa in een 
snel veranderende wereld, door Jonathan Holslag zal doorgaan 
op dinsdag 19 december 2017 om 20 uur in het auditorium van 
het Sint-Michielscollege. EXTRA ! Dinsdag 7 november 2017 
om 20 uur in de Ruiterhal (deuren open om 19.30 uur) Niemand 
minder dan  Kurt Van Eeghem komt een lezing geven. Zijn lezing 

dat ons jubileumjaar extra in de verf wordt gezet. Zelf zegt Kurt 
over deze lezing:

quetteregels nog van deze tijd? Een negatief antwoord wil zeggen 
dat het anders kan en moet. In deze lezing worden originele, vaak 
grappige maar toch ook zeer boeiende alternatieven voorgesteld. 
We nemen een duik in het verleden en zo ontdekken we de echte 
waarde van ‘etiquette’ en dat durft al eens tegen te vallen. De 
luisteraar krijgt een fascinerend verhaal te horen en kan, zoals 
het hoort, zijn vragen toetsen aan de stellingen van de spreker.’ 
Wie Kurt kent, weet dat dit geen academische lezing zal zijn, 
maar dat dit op zijn eigen gekende humoristische wijze gebracht 
zal worden doorspekt met de nodige kennis. CONCREET: De 
toegangsprijs voor deze lezing voor  leden € 8 - voor niet-leden 
€ 12 in voorverkoop.  Studenten kunnen kaarten kopen voor € 4 
in VVK. Aan de kassa betaalt u € 2 meer.  
U kan vanaf nu tickets reserveren via onze website of mail via 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat en betalen op rekening IBAN 
BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds Brasschaat.

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Man zoekt werk. Spr. 
Eng. 0466/288 626

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

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

Zelfstandige elektricien 
zoekt werk. 0489 396 555

Pedicure komt bij u aan 
huis. Tel. 0476 621 010

Ik zoek M/V met auto 
voor studiebegeleiding 
jongen 15j op maandag 
en woensdag van 15u30 
tot 18u00 omgeving Bras-
schaat/Ekeren. Vloeiend 
Engels en Nederlands.
Reageren via mail:
sw@tastewesterlund.com 

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

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

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

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

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

*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.

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

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

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

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
BERCHEM: Wapenstilstandlaan  12 -  Te renoveren 
appartement op 8ste verdiep met hal, keuken, living 
met sierschouw, eetkamer, 2 slaapkamers met terras, 
badkamer, WC. 
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.          
MERKSEM: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
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.

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

BREESGATA vzw
Het historische geweten van Brasschaat. Zondag 5 november 2017: 
Sint Hubertus. In het gezelligste cafeetje van Brasschaat serveren we 
naar oude gewoonte de beste erwtensoep van uren in het rond.  Met 
een Witkappater en een stuk zelf gebakken taart heb je een compleet 
diner. Heemcafé vanaf 13 uur  tot de laatste gast. Miksebaan 50 (Bos-
wachterswoning van het kasteel van Brasschaat). Te voet: links van 
het kasteel over de vijverbrug een beetje verder terug links. Per auto 

-
vuurvelden. www.breesgata.be tel. info: 0486 58 57 25 (Francis Denys).

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

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
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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

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

BON voor gratis prijsbestek 
of documentatie

Naam: ...................................................................

..............................................................................

Adres: ...................................................................

......................................................  Nr.: ...............

Postcode: .............................................................

Plaats: ..................................................................

Tel. privé: ..............................................................

E-mail: ..................................................................

..............................................................................

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit

Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels

Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, 
Ralph van Wissem,Gregoire

HERFST-ACTIE

-10% korting
op alle uitvoeringen van dak- en

 aannemingswerk.

VOOR INFO BEL
NR. 0479 946 932

SNELLE SERVICEOOK HERSTELLINGEN

Duizenden

referenties van 

tevreden klanten!

dakdekkersorg@gmail.com

NIEUW ADRES
Veldlei 5 - 2970 ‘s-Gravenwezel 

0479 946 932
Alle werkdagen en weekends vanaf 07u30 tot 22u

WAT JE ZELF DOET, DOE JE BETER
CURSUSSEN IN HET DAKHUUS !

Doe-het-zelf of kortweg DIY is de trend! Daar speelt het Dakhuus handig op in. 
De cursus Klussen voor vrouwen start op 06 november. Er zijn nog 2 plaatsjes vrij. 

-

mail naar info@dakhuus.org
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BURGELIJKE 
STAND

Bonte Alice 18-10, Ekeren
De Backer Jente 17-10, Ekeren
Verhoeven Fien 19-10, Hoogstraten
Delgado Rodriguez 16-10, Brasschaat
Aertbelien Vincent 18-10, Schoten
De Crop Olivia 17-10, Brasschaat
Seesing Pippa 20-10, Zandvliet
Chelariu Ecaterina 15-10, Kalmthout
De Pauw Arthur 17-10, Schoten
Stockmans Julie 13-10, Brasschaat

Verbraeken June 19-10, Brecht
Vanhout Renz 23-10, Wuustwezel
Blondeel June 21-10, Kapellen
Kopanas Alexios 15-10, Rotterdam
Van Cauwenberg Ellis 22-10, Wuustwezel
Baranov Elissey 21-10, Merksem
Roelands Lore 23-10, Kalmthout
Bolovan Sofia 13-10, Wuustwezel
Ulucay Aylan 21-10, Ekeren

Meyvisch Constant, 84 jaar, echtgenoot van Van Elsacker Germaine, Brasschaat
Ossenblok Frans, 88 jaar, weduwnaar van Kamerling Emerantia, Essen
Van Roosbroeck Andrée, 71 jaar, echtgenote van Van Gelder Geert, Brasschaat
Longville Georges, 95 jaar, echtgenoot van Fromm Wilhelmina, Schoten
Grell Alain, 82 jaar, echtgenoot van Dekkers Martine, Brasschaat
Peeters Josée, 61 jaar, echtgenote van Govaerts Ludovicus, Hoogstraten
Veyt Rudi, 64 jaar, Brasschaat
Cap Gorus, 90 jaar, weduwnaar van Caeyers Juliette, Antwerpen
Van Daele Wilfried, 45 jaar, echtgenoot van Carpentier Nele, Brasschaat
Van Riel Ludovicus, 93 jaar, weduwnaar van De Bakker Elisabeth, Brasschaat
Van Bakel André, 79 jaar, echtgenoot van Verpoorten Elza, Antwerpen
Michels Rachel, 82 jaar, weduwe van Verdyck Franciscus, Schilde
Wuyts Gilbert, 76 jaar, weduwnaar van Ceulemans Adeline, Stabroek

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):

4 - 5/11 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

4 - 5/11 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 

4 - 5/11 Dr. Cleiren 03/652 03 60

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

Ophaling huisvuil okt/nov

GFT

MAANDAG   30
DINSDAG   31
WOENSDAG  1
DONDERDAG   2
VRIJDAG     3
ZATERDAG   4

MAANDAG   6
D I N S D A G    7
WOENSDAG 8
DONDERDAG 9
VRIJDAG     10
ZATERDAG   11

Ophaling huisvuil november

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

GEEN OPHALING
OP WOENSDAG
1 NOVEMBER
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
3/11 (RECYCLAGE-

PARK 1/11 GESLOTEN)

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

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
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Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

SINT-JOZEFPAROCHIE (DRIEHOEK)
STILTEMOMENT

Woensdag 8 november 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.

BLUESIN

SCHOTEN
18 NOVEMBER 20

17

DE KAEKELAAR CC    st.- cordulastraat  10      SCHOTEN 
deuren: 19u00  start: 19u30     KASSA:  €20  -18 jaar: €8  VVK: €15 (tot 16-11-17)
info of kaart: blue.event@telenet.be | DEN TROL - LA CANTINA - DE LINDEKENS 

WWW.BLUESINSCHOTEN.BE

SWAMPBOYS (B)

ILJA DE NEVE BAND (B-UK)

LITTLE STEVE &THE BIG BEAT (NL)

GILES ROBSON BAND (UK)

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 onstoppingen bad-
kamer, wc’s, riool, beer-

Terras groen 

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud en aanleg, 
ontmossen en herstellen 

Gsm: 0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Patineren & schilderen 

 

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  
gouden & zilveren munten, 

len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 

Te huur:

Dame zoekt werk als 

Vrouw zoekt werk, poet-

Alle renovatiewerken: 
Schilderen, behangen, 
laminaat, parket, tegels, 
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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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

PUUR BROOD 
LEKKER VOEDZAAM 

EN GEZOND

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE


