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BREDABAAN 358

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

Aanzetten, wegdromen.
Loewe bild 4 - OLED UHD

55 inch 
2.999 €

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

    

DE GELDER
FASHION

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

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

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

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

Bent u op zoek naar kwalitatief goedzittende broek 
in combinatie met een leuk strijkvrij hemd? 

Of eerder naar prachtig kostuum?Geen enkel probleem, 
dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Graag helpen Stijn, Kylie en Dries Sr. u verder in 1 van onze zaken.

Stijn Kylie Dries Sr.

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Actie geldig 
t.e.m. 31 januari 2018

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957      03 /664  03  69

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

DE STOF DIE HET VERSCHIL MAAKT
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 
NU!

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS

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

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG
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KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

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

 is op zoek naar een 
enthousiaste en gemotiveerde 

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

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

GEZOCHT!
Interieurarchitect(e)

Bel Gert Cassimon: Tel. 0496/255 949

Bredabaan 792 M.T.H.

KEUKENINTERIEUR

cascan nv

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Info! Bel ons!
03 / 651 90 97
0479 764 758Comforthome

Alle dagen welkom van 9u. tot 17u.

Als familiaal dienstencheque bedrijf werken wij 
hard aan een langdurige tewerkstelling. 
Dagelijks streven we naar kwaliteit met o.a. 
opleidingen en begeleiding op de werkvloer.

Onze huishoudhulpen krijgen een correcte 

cheques,..)

Wij geven  en 
rekenen GEEN EXTRA KOSTEN aan voor de klant.

Wij informeren u graag geheel vrijblijvend (ook 

WIJ ZIJN STEEDS OP ZOEK 

in het huishouden van grotere woningen. 
Poetsen, strijken, koken, ...

Meerdere uren en dagen bij zelfde gezin. 
Werkdagen en uren in overleg. U kan rekenen
op zeer correcte verloning en permanente 
ondersteuning.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren, 
zelfs indien u reeds werkt bij gezinnen.

Wij zoeken dringend
enkele nieuwe hulpen

om ons team te versterken!

GEWENST: kapster met 
leerovereenkomst; dege-
lijke opleiding motivatie 
gewenst; interesse? bel 
MICHEL JACQUES Merk-
sem 0477 55 80 44 of 
03/6457661 

Grote Garageverkoop! 
Oa kinderkleding, ba-
byspul len,speelgoed.
Zondag 19 november. 
Gezondheidslei 7, Bras-
schaat 

Huismoeder van 49j wil 
graag u kindjes verzor-
gen bij u thuis en ook 
van school afhalen .Bel 
0489008631 Ines

QUIZAVOND! 
Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier? Schrijf dan zeker 
in op de jaarlijkse quizavond van de culturele raad van Brasschaat op 
vrijdag 24 november 2017 om 20 u stipt (deuren 19.30u) in de “Ruiterhal” 
van het Cultureel Centrum Brasschaat, Gemeentepark. Quizmaster Dirk 
COP zal uw kennis over algemene onderwerpen peilen. Inschrijven kan 
tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel centrum, 
tel. 03/650.03.40  – fax: 03/650.03.59, mail cultuurraad@brasschaat.be 
en mits overschrijving op rekening nummer BE10 3630 5379 2604 (BIC 
BBRUBEBB) van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 20 november as.

Achtkamp Brasschaat
Rangschikking na 3 proeven
SENIORS
1 HENDRIKX Joren TEAM ALI
2 VANHAEREN Tim ACCENTIS
2 VAN AELST Stefan TEAM ALI
DAMES
1 PAUWELS Lauranne AC-
CENTIS
2 VANTHILLO Britt ACCENTIS
3 FOLENS Merel VIEKES
VETERANEN
1 VAN LOOVEREN (jun) Eno-
ma CHEDY
2 VAN DE PERRE Peter ESAK
3 VERMEIREN Dirk RAB-
CHIRO
MASTERS
1 KLOECK Eric RABC
2 VAN RIEL Paul CHEDY
3 HEYLEN Ronald CHEDY
Verslag en volledige uitslag:

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

en ingegroeide nagels.

Mobiele boomzagerij
Mobiele kliefdienst 

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

EVANGELISCHE KERK

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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat
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POP-UP STORE
van dinsdag 7 t.e.m. 

donderdag 30 novemberOpeningsuren: 
di t.e.m. vr.: 15u - 20u

Zaterdag: 10u - 18
ook open op
11 november

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

DRIEHOEKSTRAAT  10  •  EKEREN

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

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)

Kunstkring Caerde stelt tentoon in
Wijkcentrum Mariaburg “Kunst in de Wijk”
In november 2016 was er in Wijkcentrum Mariaburg een tentoonstelling met 
het prachtige oeuvre van Mon Van Den Broeck. Zondag 19 november 2017 
van 10 tot 18 uur komt Mon terug naar het Wijkcentrum maar nu voor een 
groepstentoonstelling van heel Kunstkring Caerde. Volgende deelnemers 
verlenen hun medewerking: Rita Calander, Nancy Van de Parre, Leo Van 
Hullebusch, Jan Daneels, Arlette Bories, Sylvia De Greef, Mia Haazen, Alfons 
Bijvoets en Mon Van den Broeck. Zeker de moeite eens een bezoekje te 
brengen aan Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Eke-

verkrijgbaar en een gezellige babbel daarbij is uiteraard ook altijd plezierig.

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

Vrouw zoek t  werk , 
schoonmaken. 0465/756 
911 

Schilder- / behangwerken 
aan goede prijs met kwa-
liteitsverf. Zowel binnen 
als buiten. 0468/217 374

Ik zoek werk, schoonm, 
strijk, bejaardenh. 0483/380 
621  -  0466 /111  958

KWB Driehoek en Rode 
Kruis Brasschaat

EHBO in het Gezin
Donderdag 9  november om 
19.30u in zaal Drieheem, Re-
rum Novarumlei 47. Mede-
werkers van het Rode Kruis 
van Brasschaat leren je wat 
je moet en kan doen bij kleine 
ongevallen in en rondom het 
huis: een snijwonde, een val, 
een bloedneus, een brand-
wonde,  een kneuzing, een 
breuk, een insectenbeet,… 

onmiddellijk  na het ongeluk de 
correcte eerste zorgen toe te 
dienen. Een goede samenstel-
ling van je huisapotheek kan 
hierbij helpen. Deze lesavond 
is voor iedereen toegankelijk, 
voorkennis is niet nodig en 
vragen stellen kan steeds. Wij 
geven aandacht zowel aan on-
gevallen met kinderen als met 
volwassenen. Bijdrage in de 
onkosten: Leden KWB  2 euro    
niet-KWB leden:  € 4. Info:    Vic 
De Schepper  03 651 99 31 
vicdeschepper@scarlet.be

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

Skiles in Rucphen (NL) 
Mail voor info naar: ski-
metlynn@hotmail.com

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

Zelfstandige elektricien 
zoekt werk. 0489 396 555

terugbetaald
bij aankoop van een Miele 
W1 wasmachine of T1 
warmtepompdroogkast

Bredabaan 1007
Tel. 03/663 57 25

2930 Maria-ter-Heide

Actie geldig tot 30/11/2017



Brasschaatse Film,     Nr. 45,     8-11-2017  4

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 8 november
Dagsoep

kroketten

Donderd. 9 november
Dagsoep

Pepersteak met frietjes

Vrijdag 10 november
Dagsoep

Maand. 13 november
Dagsoep

met frieten

Zaterdag en zondag 

uw keuze

U kan ons steeds 

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

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

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

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

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Aanleg van terrassen:

Renovatie van terrassen:

   + heropvoegen

Gratis offerte 
& advies

0473/225 897

Sandra zoekt werk, 

Gelnagels: 

Ik zoek werk:

627

Renovatiew.,

Te koop gevraagd: Moto 

Te koop: 

Voor een klus groot of 

O n t r u i m i n g e n  v a n 

000

Gevraagd: 

Te huur

Inboedelopruiming van 
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Bredabaan 424 - 2990 Wuustwezel - www.veco.be - veco@veco.be 
Open: maandag tot en met zondag van 10-18u. Donderdag gesloten

Een duurzaam thuisgevoel

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

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

TIJDLOOS
LANDELIJK

Smet Schilde
EMMANUELLE

BOUTIQUE

Vip Event

 11-12/11

“Panamarenko meets 

Herman Brood”

MODE SHOW 
Boutique Emmanuelle

zondag 12 november van 14u-17u
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

DE WAANCEL
TINSOLDAT

Woensdag 8/11 om 15u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 – euro 7+

Voorbij de vier muren van de speelgoedkamer lonkt gevaar 
en avontuur. Het tinnen soldaatje blijft er onverstoorbaar bij, 
strak in de houding, trouw aan zijn lot. Alleen zijn hart durft 
verlangen naar wat daar danst in het hoekje van de kamer, bij 

het schijnsel van het haardvuur. 
Muziektheater over hoe één been je ver kan brengen. 

Voor iedereen vanaf 7 jaar.
www.waancel.be 

LANDER SEVERINS
MAANLANDER

Vrijdag 10/11 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 8 euro – kassa +1 euro

In dit avondvullende programma bestaande uit lied en tekst 
krijgt u het verhaal van LEMS, de maanlander die per ongeluk 

op Aarde terechtkwam. Als alles goed gaat eindigt 
dit programma even veilig als de eerste maanlanding. 

LEMS doet zijn best.
www.landerseverins.be 

BRAM DE LOOZE
PIANO E FORTE

Woensdag 15/11 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

“Noem het dwars of haaks, maar juist door zijn avontuurlijke 
manier van piano’s ontdekken ontstaat er op Piano e Forte 
iets echt heel speciaals. Elke compositie of improvisatie kent 

zijn eigen muzikale klank en kleur.” 
(****, Written in Music, Dick Hovenga) 

www.bramdelooze.be 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE 
VOOR MUZIEK EN WOORD

HET HUIS VAN EMMA
Zondag 19/11 om 13u30 en 15u30 – Theater Hemelhoeve

5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 – euro 6+
Kom kijken en beleef samen met de hele familie de 

Kunstendag voor Kinderen op het dromerige en 
fantasievolle eiland van Emma. Voor iedereen vanaf 6 jaar.

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

INFO 0494 947 979
email: info@q-airportservice.be
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donderdag 
16 november

16u tot 22u

Kom de Kerst Magie ontdekken en geniet van leuke extra’s:

Meer acties en details op vangastel.be

BO
N20%

KORTING Enkel geldig op 16/11/2017 op 1 artikel naar keuze. Enkel geldig bij afgifte van 
deze bon. Niet cumuleerbaar met andere acties en folder prijzen. Niet geld-
ig op Kado-mand. Niet geldig op geschenkbonnen. 1 bon per klant/aankoop.

Nocturne
Kerst

Ontdek onze 
demo’s en activiteiten op 

vangastel.be
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Dr. Roosensplein 39 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-651 60 48

walterenteam@skynet.be

Heet u van harte welkom 
in ons vernieuwde salon

Dinsdag 14 november van 14 tot 16 & 19 tot 21 u.
Iemand hoger of lager leggen in bed? In- en uit de auto helpen, 
in de zetel verplaatsen, in of uit het bad, … ? U krijgt regelmatig 
de vraag 'zet me eens goed in de zetel'… maar ook uw rug kan 
het getrek en gesleur niet aan. U wil ook met deze handelingen 
ook niemand pijn doen?
Rugsparend werken met juiste hef- en tiltechnieken en de ver-
plaatsing op ergonomische manier, bieden de oplossing. Met 
een aantal tips en praktische oefeningen voor mensen die met 
zorgbehoevende personen werken. Een praktische sessie met 
inbegrip van verplaatsingen in/uit bed en zetel. Begeleiding van 
het stappen, hanteren van rollators en rolwagens, in en uit de 
auto stappen en het motiveren en aanzetten van de zorgvrager 
tot zelfzorg.
Wanneer? Dinsdag 14 november - sessie om 14u en om 19u
Waar? Bredabaan 469 (net aan het kruispunt)
 te Wuustwezel
Inkom? € 2 - koffi  e met cake inbegrepen!

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK VIA info@ikblijfthuis.be

               IkBlijfThuis.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  
THUISZORGHULPMIDDELEN & ADVIES door zorgsector professionals! 

ERGONOMIE…
of hoe spaar je je rug bij het 

verplaatsen van iemand

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

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

Na de investeringen in een nieuw dak, ex-
tra isolatie en een ventilatiegroep wordt er 
nu geïnvesteerd in nieuwe verlichting voor 
het jeugdhuis. “We investeren deze legisla-
tuur meer dan 80.000 EUR in ons jeugd-
huis. Daarmee is een grondige update uit-
gevoerd” zegt schepen van jeugd Niels de 
Kort. 
De voorbije jaren werden grondige reno-
vatiewerken aangebracht aan jeugdhuis 
HobNob. In 2016 werd het dak vernieuwd 
en werd er extra isolatie geplaatst. Dit jaar 
werd een ventilatiegroep geplaatst in het 
jeugdhuis. De ventilatiegroep blaast verse 
lucht van buiten naar binnen en zorgt voor 
de afvoer van bedorven lucht. 
“Voor 2018 hebben we opnieuw een inves-
teringsbedrag voorzien voor HobNob. Dit-
maal gaat het om de vernieuwing van de 
verlichting voor een bedrag van 2000 EUR. 

Het jeugdhuis heeft hiervoor een aanvraag ingediend en deze is 
goedgekeurd door het schepencollege” zegt schepen van jeugd 
Niels de Kort. 
“We willen onze verlichting vervangen door LED-verlichting. Dit zal 
ons energieverbruik sterk verminderen. Daarnaast gaan we ook het 
podium later herstellen en een nieuw toegangssyteem dat werkt met 
badges laten installeren. Via een subsidie van de Vlaamse overheid 
zal een sociale werkplaats deze werken voor ons gratis uitvoeren. 
Laatst is er een peukentegel geplaatst aan het jeugdhuis en bin-
nenkort zal er ook een nieuwe koeling worden geplaatst die minder 
zal verbruiken dan de vorige koeling, deze was namelijk sterk ver-
ouderd” zegt Axel De Rop.
“Minstens even belangrijk dan een goed gebouw, is een goede wer-
king van het jeugdhuis. Daarom zetten we ook in op een versterking 
van de vrijwilligers. We hebben een extra projectmedewerker aan-
geworven bij de jeugddienst. Deze zal een ondersteuning bieden 
aan het jeugdhuis” aldus nog schepen Niels de Kort.
“Belangrijk om te weten is dat HobNob zo vaak als mogelijk open is. 
Iedereen is welkom. Als je wil weten wanneer er iets te doen is kan je 
altijd een kijkje nemen op onze facebook pagina” zegt Axel De Rop.

GEMEENTE BLIJFT INVESTEREN 
IN JEUGDHUIS HOBNOB

BRASSCHAAT, Ruiterhal, Gemeentepark 10
M.m.v.: DENNIE DAMARO, WILLY SOMMERS, 

Sugarfree, Yves Segers, Lisa Del Bo, Juul Kabas, 
Guy Neve, Ivann,

Michel Van Den Bande (The Sky Is The Limit).
Show van 14.30u tot 18u (Deuren vanaf 13.30u)

Volwassene: € 20 (incl. gratis CD) / Kinderen 
-10jaar: € 5 (incl. gratis CD-single)

Geen ticket verkoop en plaats reservatie vooraf!

www.denniedamaro.be

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017
"DENNIE DAMARO SCHLAGERFESTIVAL" 

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Een nieuwe 
look

voor uw trap 
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

BROOD 
BOORDEVOL SMAAK 

AMBACHTELIJK BEREID

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE

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

Gevraagd
winkelbediende

m/v

TE KOOP GEZOCHT: 

DIG te renoveren! Kleine 

Gevraagd: Dame voor 

Te huur: 
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Op woensdag 25 oktober werd SVB Driehoek vereerd met een 
bezoek van Markske van FC De Kampioenen. Hij kwam zijn voet-
balkwaliteiten testen met die van de mini-miniemen C & D, maar 
hij kon echter niet tippen aan die van onze mini-miniemen. Na 
de training gaf hij nog een tournee générale met uiteraard ‘cho-
comelk’.

MARKSKE VAN FC DE KAMPIOENEN
TEST BIJ SVB DRIEHOEK

Stelt voor

Mĳ n “POP-UP” kapsalon
Wegens verbouwingen van 6/11 tot 27/11 ontvangen 

wĳ  u graag op ons “oud” adres: Bredabaan 507
Tel. 03/633 38 20

Zodat u, beste klant van onze service kan blĳ ven gebruik maken.

...ssst we verklappen nog niets....

Elke dag open vanaf 11u30 tot 14u
en van 17u tot 22u • weekend doorlopend open

Maandag gesloten (behalve op feestdagen)

Bezoek ons op

www.laiterieke.be

KERSTMENU

aperitiefhapje
***

carpaccio van zwaardvis, wintersalade, gojibessen, 
knolseldersnippers en hazelnootdressing

***
consommè van bosduif

***
Gebakken kabeljauw, kreeftenmousseline en 

erwtenpuree of
eendenborstfilet met risotto van boschampignons

***
kerstgebak

OUDEJAARSAVOND 2017

aperitiefhapje
***

Bressaola, radiccio, mango chutney 
en geroosterde pijnboompitten

***
Kroketje van kreeft en lamsoor

***
sorbet van bloedappelsien

***
Hertenkalftournedos / wintergarnituur / portosaus

***
surprise happy new year dessert

Lage Kaart 88 • 2930 Brasschaat • T 03 653 07 90

Zondag
19 november

tussen 9 en 11 uur

Rerservatie
verplicht

SINTERKLAAS
ONTBIJT

€65/p.p.€37/p.p.

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud en aanleg, 
ontmossen en herstellen 
van gazon, snoeiwerken. 

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

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

0475/98 16 67

Te huur: App eerste verd. 
Schansstraat. Kkn, 2 slp-
kmrs, garage, bdkmr, li-
ving nieuwe vloer. 700€ 
0498/86.93.60 

Ik zoek werk, poetsen, 
str., babysit kl. k. Ik spr. D, 
E, en btj Ned. 0488/292 
864

Te koop: Tuinset, tafelblad 
in bl. steen + 2 stoelen, 
smeedijzer - hard, houten-
zit + 2 kussens. 03/321 58 
77 - 0495/872 895

Schilderen, Gyproc, lami-
naat alle soorten, bezetten 
schilderklaar. Graits prijs-

Computer problemen. 
Ik kom aan huis herstel-
len. Sneldienst: 0496/383 
015. Verkoop computers 
op maat.

Ik zoekt werk:  Poet-
sen, koken, strijk e.a.w. 
Spr. Rus., Duits, Pools. 
0465/575 610

Garage sale te Merksem 
zaterdag 11/ 11/ 2017 
Bredabaan 789 - Merksem 
van 10 u.- 17 u. 

Gezocht: poetsvrouw om-
geving MTH - 1 of 2x/week 
telkens 3u. Perfect Neder-
landstalig - 0475 632 623 

Ik zoek werk als poetsvr., 
strijk. ook w.e. 0466/076 
514

Te koop: Winterbanden 
Pirelli 235/55/17 Jaguar 
xf velgen Borbet 8x17 + ni 
sneeuwketting pr. € 250. 
0479/306 499

Bijbellezingen - ½ u. 
- Familiale sfeer. Info: 
0472/883 227

Te huur: App. 1e V. Liv., 1 
slk, eet kk, bk m. douche, 
kl. terr. Kaart, Rust. p. Vrij 
1 feb. 2018. 0497/917 161 
- 03/651 85 75

Tekenen - Beginnelingen. 
Info: 0472/883 227

KFC Exc. Kaart
zaterdag 11 november 
10.30u: U10 - KSK Donk 
10.30u: U7 - Berendrecht Sp. B
10.45u: KSK Donk - U9
12.45u: Ekeren Fc - U8
13.00u: FC Essen B - U13
14.00u: Achterbroek - Res B
14.30u: Ekeren FC  b - Res C.
15.00u: Res. A - Ekeren FC a
20.00u: Kalmthout - 1e ploeg   
zondag 12 november
11.00u: Reet SK B - U17
11.15u: KSK Oelegem  - U15
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

Gezocht: Ik zoek voor een 
opdracht ‘totale zwanger-
schap’ (vroedkunde), een 
(toekomstige) mama die 
max. 12 wkn zwanger is. 
Kan jij mij helpen of ken 
jij iemand? stuur dan een 
mail voor meer info naar 
robynn.degroof@student.
kdg.be 

Privélessen en bijlessen 
Frans en Nederlands door 
ervaren docente. Alle ni-
veaus. Tel: 0470 787 191 

KFC Brasschaat
zaterdag 11 november
11.00u: U9 - Alberta Schilde 
09.30u: U8b - Pulderbos
11.00u: U10 a - City Pirates
12.30u: U13 - Mariaburg
15.00u: Gew. res. - FC Merksem
10.15u: KSK Donk - U7a
09.30u: Antw. Talents - U7b
13.45u: Kalmthout - U8a
11.45u: Ekeren FC - U11
13.45u: Kalmthout - U12  
15.00u: Lyra T.S.V. - Prov. Res.
zondag 12 november
10.30u: U17 - FC Merksem
11.30u: City Pirates - U15a
09.30u: Oostmalle - U15b 
14.30u: Mariaburg - 1e ploeg
Ben je geboren in 2012 of 
2013 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2013 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

Te koop: Kortestraat 45 
Brass: Enkel lokaal ver-
keer, Recente badkamer 
en keuken, bew opp 162 
m², Klein Beschrijf, EPC 
= 245, dubbel glas - tel 
0485 653 851 - Immoweb 
7143116

Ik ben een jongedame 
van 23 jaar woonachtig 
te Kapellen en in het bezit 
van een wagen. Naast mijn  
A2 technisch diploma heb 
ik een bijkomend diploma 
van jeugd-en gehandi-
captenzorg. Ik zou graag 
ingeschreven aan de slag 
gaan bij mensen  die hulp 
nodig hebben, oudere 
mensen, mensen met een 
beperking …. Gelieve per 
mail te reageren : ik ant-
woord zeker terug. Email:
Dafne.smets@msn.com

Ik zoek werk

Te huur: Dup. app. 3 slk, 
pr.  liv. € 920 p/m. Bb 336
0495/329 934. 2wc, bdk

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn, geen geremde. 
0492/263 118
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Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse wijnen en andere wereldwijnen

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend

Eric

Wanneer? Vrijdag 10/11/2017 van 19u - 22u • zaterdag 11/11/2017 van 14u - 20u
zondag 12/11/2016 van 14u - 18u

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)

E-mail: dewingerdstok@live.be

Tel.: 03/665 24 31
GSM: 0477/191 027

www.dewingerdstok.be

Neem je tijd om te proeven, wanneer jij dat wil, 
breng je familie en/of vrienden mee en kies je wijn voor de feestdagen

“Almal is baie welkom”

Z e t e l b e d r i j f

Bij ons kan U terecht 
voor LVT luxe parket 
vinyl stroken en tegels 
van JAB.
Kom al de mogelijkheden 
en kleuren bekijken in 
onze showroom of via de 
website.
Ook voor de doe-het-
zelver.  

 
www.HERFIL.be

JAB VLOEREN

Vanaf €5 per meter
Topkwaliteit van 
bekende merken

Sandra Vanthillo
Beemdenstraat 52
2930 Brasschaat

+32(0)3 633 22 70
+32(0)4 77 98 11 65
info@naaischool.be

WEGENS GROOT SUCCES & NIEUWE STOFFEN

Zaterdag 11 NOVEMBER van 10u tot 16u

Begeleiding voor, tijdens en na de menopauze

Individuele begeleiding, workshops, presentaties

Chris Van Gaver
Menopauzeconsulente
Multidisciplinaire samenwerking met huisarts, gynaecoloog, ...

Maak 24/7 een afspraak online: www.menobalans.be chris@menobalans.be
 www.cura-mc.be chris@cura-mc.be

Dameskleding

Opendeurdagen 6 tot 18 november

Eerst en vooral willen wij, Tania & Nathalie, jullie bedanken voor jullie vertrouwen en de talrijke gelukwensen voor onze nieuwe zaak.
De twee eerste maanden zijn voorbij gevlogen.

Wij willen jullie graag uitnodigen voor onze opendeurdagen
van maandag 6 tot en met zaterdag 18 november 2017

en laten genieten van tien procent korting op onze gehele collectie.

Hopelijk tot snel!
Tania & Nathalie

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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IK BEN OP ZOEK NAAR…
… acteurs van de leeftijdsgroep 20-30 jaar en dat voor een groots opgezette the-
aterproductie MORTSEL 5443, evocatie van een bijzonder bitter drama. En dat 
drama was het enorme bombardement op Mortsel op 5 april 1943 met als gevolg 
bijna 1.000 slachtoffers waaronder 209 kinderen. Volgend jaar is dat “evenement” 
75 jaar geleden en mij werd gevraagd daar een theaterstuk over te schrijven 
en het ook te regisseren. De grote cast is zo goed als rond, alleen blijkt het wat 
moeilijk om jonge mannen te vinden om voornamelijk Amerikaanse en Duitse 
piloten te spelen. Dat waren echt wel jonge gasten met tijdens de oorlog enorme 
verantwoordelijkheden in de lucht. Het zou dan ook een historische fout zijn om 
die rollen te bezetten met acteurs ouder dan 30 jaar. De repetities beginnen in 
januari en de 8 voorstellingen in Het Mark Liebrechtcentrum in Mortsel gaan door 
het laatste weekend van april een de eerste twee weekends van mei 2018. Wie 
zich, al dan niet met theaterervaring slash theateropleiding, geroepen voelt om er 
met mij eens over te babbelen of om zich ad hoc kandidaat te stellen: even bellen 
naar 03/651 48 06 of e-mailen naar alex@theaterzeemanshuis.be. Op hoop van 
zegen en zege, Alex Van Haecke, Hulshout 44, Brasschaat.

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen met winch, voor 
vervoer van middelklas 
auto, ook oldtimers. Goe-
de staat. € 450. 0486/245 
784

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk halen of 
brengen. 0484/600 866


FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM 

DAGUITSTAP KERST-
MARKT DUSSELDORF 
VRIJDAG 15 DECEMBER
Onze bus vertrekt om 8.30 
u op het kerkplein naar de 
kerstmarkt van Dusseldorf. 
Na een ochtendkoffie in een 
wegrestaurant, bezoeken we 
de kerstmarkt van Dusseldorf. 
U volgt de prachtige kerstver-
lichting en komt zo automa-
tisch op de zes verschillende 
kerstmarkten, die elk hun eigen 
specialiteit hebben. Dusseldorf 
heeft verder prachtige winkels 
en ook heel mooie musea op 
wandelafstand. De prijs van 
deze uitstap ( bus + chauffeur 
+ ochtendkoffie ) bedraagt 22€ / 
ledenprijs en 27€ / niet leden U 
kan reeds inschrijven bij Esther 
Weymeersch - tel 03.344 07 96.
Gelieve steeds eerst te telefo-
neren om de namen door te ge-
ven van u en evt medereizig(st)
ers + telefoonnummer en dan 
pas te betalen op het rekening-
nummer  van Femma Bras-
schaat centrum BE28 1030 
4543 9720.

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

WIJ STRIJDEN MET U TEGEN BORSTKANKER
Zoals jullie uit de pers vernamen is in ZNA MIDDELHEIM een “Borstlounge” 
geopend, de derde al na Sint Augustinus en  UZA !  Dit is een ruimte, een oase 
van rust, waar borstkankerpatiënten kunnen samen komen met dokters en be-
geleiders. Een plaats waar men rustig gevoelige onderwerpen kan bespreken, 
maar ook borstprotheses en pruiken kunnen aangepast worden. Deze “lounges” 
konden ingericht worden dank zij de voortdurende steun van de American Wo-
men’s Club van Antwerpen.
Al van in 2008 maken de leden van AWCA hartvormige kussens die borstkanker-
patiënten gratis krijgen en gebruiken ter ondersteuning onder hun oksels na de 
operatie.  Reeds 800 kussens vonden hun weg langs 7 klinieken t.w. St.-Augus-
tinus, Middelheim, UZA, KLINA, Malle, Bornem, en Sint Nikolaas in St.Niklaas.
Leden van plaatselijke Dienstencentra, van de Quilt-Kunstkring “In de Hoven 
van Plaisantie” en van de Internationale Magneet School in Borgerhout hebben 
met veel plezier hieraan hun zeer gewaardeerde medewerking gegeven.  
Er zijn nog veel centjes nodig om het “ CARING HEARTS PROJECT”  te kun-
nen voortzetten ..... Daarom richt AWCA samen met heel wat medewerkers een 
KERSTMARKT in met een grote verscheidenheid van geschenken voor jong 
en oud, en....... ten voordele van borstkanker. Op DONDERDAG 16 NOVEM-
BER van 11 tot 20 u   in de MELKERIJ PEERDSBOS   Bredabaan 93  2930 
Brasschaat. Nadien gezellig bij pot en pint napraten kan natuurlijk nog heel de 
avond. Tot ziens op donderdag 16 november. Info : AWCA Vivianne Staplehurst 
0475.759.303

Patineren & schilderen 
van al uw klein meubelen. 
Bel 0496/456 802 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


U doet regelmatig rom-
melmarkten? Wij als 
groothandel bieden u ver-
schillende leuke producten 
aan zoals wenskaarten, pa-
pierwaren, enz... aan zeer 
interessante prijzen. Inte-
resse? Bel 0478/345 251


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


Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469
 

NU ISOLEREN!
wacht niet langer, bel nu 0476/299 499

Na-isoleren van binnenuit met unilin u-therm 
dikte naar keuze, alle naden afplakken en alle 
kieren en spleten op-spuiten met pur schuim.

Na-isoleren van binnenuit met renotherm 
gipskartonplaat of gipsvezelplaat. 2 in 1 
geïsoleerd & afgewerkt (inclusief damp-
scherm), optimale thermische sluiting met 
tand en groefsysteem, handig formaat ideaal 
voor zoldergaten.

Na-isoleren van zoldervloer met renotherm 
OSB plaat of spaanderplaat. 2- in-1 geïsoleerd 
& afgewerkt (inclusief dampscherm), optimale
thermische sluiting met sponning systeem, 
handig formaat ideaal voor zoldergaten. Lichte 
plaat met hoge drukweerstand.

Brekelen 4 bus 9
2990 Wuustwezel

Hellend dak voor opslag

Hellend dak voor leefruimte

Zoldervloer isolatie

Bel voor GRATIS OFFERTE: 0476 299 499

DAKWERKER
met ervaring

Wij zoeken

Tel. 0476 299 499  •  info@olkon.be

INFORMATIEAVOND OVER DE ZIEKTE 
VAN HUNTINGTON

Op donderdag 16 november 2017 organiseert de Huntington Liga vzw in Brasschaat een 
informatieavond over de ziekte van Huntington. Op deze informatieavond richt de Liga zich 
in de eerste plaats tot de families die betrokken zijn bij de ziekte van Huntington. Daarnaast 
wil ze ook huisartsen, gezinshelpsters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere 
hulpverleners uitnodigen. De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, neurologische, 
erfelijke aandoening die een fysieke, mentale en psychische aftakeling tot gevolg heeft. 
Deze progressieve aftakeling, die leidt tot volledige hulpbehoevendheid, wordt veroorzaakt 
door het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. De ziekte begint doorgaans als de risi-
codragers de leeftijd van 30 tot 40 jaar bereikt hebben. Tot de fysieke symptomen behoren 
de onbeheersbaar schokkende zenuwachtige bewegingen van hoofd, hals, armen en benen. 
De spraak wordt moeilijker en er treden slikproblemen op. Doorgaans gaat de ziekte ook 
gepaard met karakteriële veranderingen en geestelijke aftakeling. Daar het om een dominant 
erfelijke ziekte gaat, heeft ieder kind, zowel jongen als meisje, van een ouder die drager 
is van het huntington-gen evenveel kans om de ziekte te erven als ze niet te erven, 50% 
kans dus. Alle kinderen van een gendragende ouder zijn dus risicodragers. Indien de ziekte 
wordt overgeërfd, zal ze uiteindelijk ook optreden, tenzij de betrokken persoon voordien ten 
gevolge van een andere oorzaak zou overlijden. De Huntington Liga heeft als één van zijn 
doelstellingen de getroffen families te ondersteunen en te informeren. In dit kader wordt de 
informatieavond georganiseerd.
De informatieavond wordt georganiseerd door de Huntington Liga vzw. Deze heeft plaats op 
donderdag 16 november 2017 om 19u30 in zaal Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 
Brasschaat. De inkom is gratis. De Huntington Liga vzw en haar werking worden voorgesteld 
door een bestuurslid van de Huntington Liga. Dokter David Crosiers, neuroloog, UZ Antwerpen 
geeft meer uitleg over de ziekte, o.m. symptomen en behandeling. De erfelijke aspecten van 
de ziekte en de predictieve test worden besproken door Prof. Dr. Bettina Blaumeiser, geneticus 
en mevrouw Charlotte Spaas, psychologe, beiden verbonden aan het Centrum Medische 
Genetica van het UZA. Na de voordrachten zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. 
Voor meer informatie kan u terecht bij de Sociale Dienst van de Huntington Liga:  Krijkelberg 1, 
3360 Bierbeek. Tel: 016/45.27.59 - socialedienst@huntingtonliga.be - www.huntingtonliga.be
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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

Melkerij 
Peerdsbos

gezocht

Interesse?
Bel 03-651 81 03 of mail

info@melkerij-peerdsbos.be

vlotte en spontane

KELNER 
m/v

voor voltijdse betrekking

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Hulp nodig a. huis voor 
bejaarden? 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

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM - 2-DELIGE CURSUS KERSTKNUTSELEN
Op donderdagavond 30/11 en 14/12 Dit jaar maken we verschillende 
sneeuwmannekes, een engeltje, een krans om rond een stolp met 
kaars te plaatsen en we leren sneeuw maken die niet smelt en die je 
kan gebruiken om een sneeuwtafereeltje te maken. De cursus gaat 

door in ons Middelheem   vanaf 19u30. De prijs voor de 2 lessen 
is 8€ met femmapas en 14€ voor niet-leden. De benodigdheden 
worden de avond zelf afgerekend en zal ongeveer 16€ bedragen. 
Inschrijven bij Annie Van de Velde  tel. 03/6520374



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

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

seminaries
diners en

Feesten
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Na het 2de Bal van de Burgemeester werd ook nu de opbrengst 
geschonken aan jeugdbewegingen. Het bal was zo'n succes dat  4 
Chiroverenigingen elk een cheque van € 500,- mochten ontvangen. 
2 extra cheques gingen naar 2 projecten in Tarija (zusterstad-ste-
denband). Wnd. Burgemeester Koen Verberck heeft daar zijn hart 
verloren: "Ja, telkens als ik daar kom maak ik soms taferelen mee 
waarna je weer terug met beide voeten op de grond komt. Project 
Mujeres En Action houdt zich bezig met de opvang van kindermoe-
ders, als je zelf kinderen hebt van die leeftijd grijpt dit je enorm aan. 
Vele kinderen worden zwanger door misbruik en worden zo versto-
ten uit hun familie. Een tweede project EDYFU betreft leerlingen-

UITREIKING CHEQUES BAL VAN DE BURGEMEESTER

begeleiding, meestal kansarme jongeren die extra aandacht nodig 
hebben via bvb bijles, leren werken met een computer hetgeen ze 
thuis niet kunnen. Zo kunnen ze na hun schooluren allerlei zaken 
verkopen op straat om hun familie te steunen. We kunnen de wereld 
niet veranderen maar elke bijdrage is meer dan welkom daarom 
overhandig ik graag 2 extra cheques van elk € 500,- aan Maria Re-
née Achci Villarroel. Nogmaals, dit bal was zo'n succes dat we al 
direct een datum hebben voor het derde bal: vrijdag 28 september 
2018 weer op dezelfde prachtige locatie bij Dansschool Marc Spil-
lemaeckers. Hopelijk kunnen we weer rekenen op de fantastische dj 
Vince van Radio Park". 

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 

Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

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

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

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

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

0495/504 635

TE KOOP
GEZOCHT

VOLLEDIG
TE RENOVEREN

huizen of
appartementsblokken

(min.3 appartementen)

in regio Antwerpen
(alle postcodes),

Brasschaat, Ekeren
en Hoboken.

Grondoppervlakte minder 
dan 500 m²

BEL ONS NU: 0473/403.454

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Tuinaanleg en tuinon-
derhoud; Snoeien en 

vellen van bomen; Stron-
ken uitfrezen; vrijmaken 

van bouwpercelen; 
Aanleg gazons; Aanleg 
kunstgras; Werkt ook 

met onderhouds-
contracten; Proper 
maken van opritten.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 



Dinsdag 31 oktober was het Roefeldag in Brasschaat. Zo'n 65 kinderen van de lagere school konden 
zich helemaal uitleven. Tijdens de Roefeldag werden ze volledig ondergedompeld in de wereld van 
volwassenen. “In kleine groepjes brachten we een bezoek aan de handelaars uit in de wijk Kaart en in 
het Centrum.  De kinderen waren superenthousiast!” zegt schepen van jeugd Niels de Kort. 
Enkele activiteiten vonden plaats in rusthuis Salvé. Samen met de kok konden kinderen iets lekkers 
klaarmaken in de keuken. Ook was er een fotograaf aanwezig die uitleg gaf rond de werking van een 
fototoestel en iedereen mocht ook voor de lens plaatsnemen en kreeg een afdruk mee naar huis. Op 
het plein van Salvé stond dan weer een politiecombi en kregen de kinderen meer uitleg over hoe het 
politiewerk juist in zijn werk gaat. Een ander groepje kreeg bij slagerij De Bondt uitleg over het werk 
van een slager.
“Ikzelf heb als kind altijd veel opgestoken bij de Roefeldag en ik vond het jammer dat dit initiatief was 
gestopt in Brasschaat. Drie jaar geleden zijn we terug gestart met een groepje enthousiastelingen voor 
organisatie van een Roefeldag. Elk jaar wordt het evenement een beetje groter. Dit jaar hadden we al 
13 stopplaatsen voor de kinderen” aldus Niels de Kort. 
Het slagen van een Roefeldag wordt hoofdzakelijk bepaald door de medewerking van handelaars, 
vrije beroepen, organisaties die hun deuren willen openzetten. Ook het enthousiasme van de moni-
toren maken de dag tot een feest voor de kinderen. Namens de gemeente dankte Niels de Kort alle 
deelnemende handelaars en partners: wzs Salvé, Brandweer Brasschaat, Slagerij De Bondt, KBC 
Elst-Dictus Verzekeringen, Klik Graphics, Politie Brasschaat, pastoor Koen Janssen, Radio Park FM, 
De Kaaslounge, kapsalon De France, Oxfam wereldwinkel, de burgemeester en imker Van de Velde.
Volgend jaar zal er weer een Roefeldag georganiseerd worden. Heb je zin om hieraan mee te wer-
ken of wil je jouw zaak openzetten voor een groepje nieuwsgierige kinderen? Laat iets weten via
jeugddienst@brasschaat.be

GESLAAGDE DERDE ROEFELDAG
IN BRASSCHAAT
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Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

VANAF 160m2
Group
Bernaerts
Vastgoed

Fase 1: uitverkocht 
Fase 2: uitverkocht
Fase 3: uitverkocht
Fase 4: START NAJAAR 2017 - 160 tot 270m² of combinatie. 

AL 60% VERKOCHT / IN OPTIE

Ook grote oppervlaktes  
beschikbaar +1000m² 

BrechtTE KOOP

Voor meer info:  
marleen@groupbernaerts.be03/633.94.22

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

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

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

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

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

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 45,     8-11-2017  17

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

Brasschaat, Emiellei 1:
Charmante vrijstaande woning in een rustige straat. 
Gelijkvloers: hal met ingemaakt kast, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 
douche, living met spekkachel, eetkamer, open keuken met berging en veranda. Zol-
der: Ingedeelde ruimte met mogelijkheid tot 3 slaapkamers en badkamer. Garage met 
smeerput en automatische poort. Nieuwe ramen! EPC 334 kWh, elektrische keuring 
niet conform, Opp.: 897m², K.I.: € 2.361,00, (VG, WG, WP, GDV, GVKR, VV) (Immoweb: 7231918)

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

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.

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat
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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

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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

Quiz VZW De Gambiavrienden groot succes.
Graag willen we iedereen van harte danken zowel de deelne-
mers als de sponsors die mee hebben bijgedragen aan deze 
succesvolle avond.   Dankzij onze mooie opbrengst kunnen we 

deze projecten  is te vinden op onze website of via facebook. 
Een team van 10 personen  zal in Gambia werken van 9 tot en 
met 28 november 2017. Graag een infobrochure ?  Mail of tel 
naar onderstaand nummer. Patrick De Vos, Christa Reynaert, 
0495931969, patrick.devos5@telenet.be,
http://users.telenet.be/VZW-DeGambiavrienden/site/Home.html

Nieuwe repetitie-
ruimte voor wuust-

wezelse bands
Vanaf volgende week kunnen 
Wuustwezelse bands terecht in de 
gloednieuwe repetitieruimte ‘Den 
Biet’ op de Dorensweg in Loen-
hout. Op donderdag 9 november, 
om 19u30, knipt de jeugdraad 
samen met schepen van jeugd 
Kris Van Looveren het lintje door. 
Creativiteit stimuleren De ge-
meente wil het zo voor elke 
muziekgroep mogelijk maken om 
op een geschikte locatie te repete-
ren. “Wij vinden het erg belangrijk 
dat onze plaatselijke bands de 
kans krijgen om in Wuustwezel 
te repeteren,” zegt schepen Kris 
Van Looveren, “Zo willen we jon-
geren stimuleren om zich creatief 
te ontwikkelen.” ‘Den Biet’ wordt 
bovendien gekoppeld aan het 
Loenhoutse jeugdhuis ‘De Raap’. 
“Zo kunnen plaatselijke groepjes 
misschien wel hun eerste op-
treden geven in het jeugdhuis,” 
verduidelijkt Van Looveren.
Dat er een grote vraag is naar 
een nieuwe repetitieruimte in 
Wuustwezel, blijkt uit het succes 
van repetitieruimte ‘Den Base’ 
in Gooreind. Die is zo goed als 
volgeboekt met vaste gebruikers.
‘Den Biet’ is voorzien van een 
drumstel, luidsprekers, een kleine 
PA-installatie en microfoonstatie-
ven. Ook zijn er vijf opbergruimtes 
die gebruikt kunnen worden door 
vaste gebruikers.
Huren kan via een blokkensys-
teem. De enige voorwaarde om 
te mogen huren is dat minstens 
één van de bandleden in Wuust-
wezel woont.  De blokken zijn 
elke dag van 10 tot 14 uur, van 
14 tot 18 uur en van 19 tot 23 
uur. Je reserveert als huurder een 
vast blok in de repetitieruimte of 
je kiest voor lossen blokken. Als 
losse gebruiker betaal je 3,5 euro 
per blok. Wie graag een vast mo-
ment in de repetitieruimte heeft, 
betaalt 125 euro voor maximaal 
vijftig blokken per jaar of 250 euro 
voor maximaal honderd blokken 
per jaar. Daarnaast betaal je een 
waarborg van vijftig euro voor 
het materiaal en de sleutel. Info 
en reserveren kan via de jeugd-
dienst van Wuustwezel (jeugd@
wuustwezel.be of 03 690 46 27).

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 

Part. zoekt  te kopen 
landhuis, villa, open be-

Bent u op zoek naar 

Frans:
-

Te koop: 

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

Man zoekt 
-

Zoekt u een loodgieter? 

Te huur: App Miksebaan 

Zoek oppas: 

FONOPLATEN. Ik koop
LP’s, maxi-singles, disco,

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 

Zoek gratis gerief 

Vrouw zoek t  werk , 

Bomenpatrickgeerts@gmail.
com

-

Col lec t ies .  I k  koop 

Te huur 

Afrikaanse student zoekt 

Tuinman, schilderen, ra-
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NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

BRASSCHAAT
BREDABAAN 993 (MARIA-TER-HEIDE)

 12 prachtige nieuwbouw appartementen 

 1 of 2 slaapkamers

 tuin of terras

 lift, carport, kelderberging

 centraal gelegen

 zeer energiezuinig wonen (E-45)

 oplevering: ZOMER 2018

Reeds 25 jaar 
uw betrouwbare 

sleutel-op-de-deur partner 
in regio Antwerpen

Voor meer info: 03 650 04 50        info@ressimmo.be        

TE KOOP

50%
VERKOCHT

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

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
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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

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

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van het

secretariaat lagere school KA Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Lotje Kleuver, Oude Baan 71, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Rita Valenberghs, Peter Benoitlei 71, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Carla van Waterschoot, Hoge Kaart 29, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Marleen Domen, Zwemdoklei 68, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407

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

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

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

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

0468/116.116

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

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

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 

Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Femma Brasschaat Centrum nodigt jullie uit om zo veel mogelijk 
kurken stoppen en restanten van kaarsen te verzamelen, voor zowel 
De Vlaspit in Scherpenheuvel als Monnikenheide in Zoersel. Deze 
bedrijven worden levend gehouden door enkel en alleen zoveel mo-
gelijk mensen aan werk te helpen. Een week geleden is Femma in 
Scherpenheuvel op bedrijfsbezoek geweest, en hebben daar heel wat 
kurken stoppen afgeleverd, alsook restanten van kaarsen.  Zij hebben 
ook een mooi kaarsenatelier waar zij prachtige stukken maken voor 
zowel tuinkaarsen als feest- en kerkkaarsen. Zij waren zo verbolgen 
en blij van zoveel kurken weer bij te krijgen, want dan hadden ze weer 
werk. Kurk is een dure stof, gewonnen door de kurkboom. Als men 
weet dat het 10 jaar duurt vooraleer deze boom kurk levert, is het 
niet moeilijk dat kurk duur is. Elke eerste dinsdag van de maand kan 
men tussen 19 en 20 uur de stoppen brengen naar ons Middelheem, 
Bredabaan 423 te Brasschaat Centrum. Info Monique Boucquey tel: 
03 651 48 93  gsm 0479 37 04 91
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Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

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.

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

Sinterklaas bij u thuis
Wenst u een bezoek bij u thuis van de lieve Sint en zijn knecht. 
U kan een afspraak maken via tussenpersoon:  Familie Simons 
03.651.77.86. Hij heeft nog tijd vrij op: zaterdag 3 december 
vanaf 10.00 uur, zondag 4 december vanaf 10.00 uur. Organi-
satie: Stille Meeuw (vereniging van oud-scouts en oud-gidsen 
van Brasschaat) 

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

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635



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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Nieuwe snelheids-
informatieborden.

Vanaf vandaag zullen er 8 nieuwe 
snelheidsinformatieborden in het 
straatbeeld verschijnen. Wellicht 
heb je ze al opgemerkt?! De bor-
den zullen worden ingezet in de 
buurt van de scholen, op de toe-
gangswegen van onze gemeente, 
bij evenementen en bijzondere 
wegenwerken. De bedoeling is 
bestuurders aan het denken te 
zetten over hun snelheid en de 
gevolgen die overdreven snel-
heid kan hebben. Naar schatting 
10 tot 15% van alle ongevallen en 
30% van de ongevallen met do-
delijk letsel zijn het rechtstreekse 
gevolg van overdreven of onaan 
gepaste snelheid. Bovendien blijkt 
uit onderzoek dat wagens die 30 
km per uur rijden al een bedrei-
ging vormen voor onbeschermde 
verkeersdeelnemers, zeker voor 
kinderen. Bij een botssnelheid van 
70 km per uur lopen voetgangers 
38% kans op een dodelijk letsel 
als gevolg van het ongeval. Dat is 
het dubbele van een inzittende! Bij 
een versnelling van 10 km per uur 
verdubbelt deze kans. (bron: Pels-
sers, B., Riguelle, F., Schoeters, 
A. & Leblud, J. (2017). Themados-
sier verkeersveiligheid nr. 9. Snel-
heid. Brussel, België: Belgisch 
Instituut voor de Verkeersveilig-
heid – Kenniscentrum Verkeers-
veiligheid)
Regelmatig krijgen we de vraag 
of de weergegeven snelheid op 
de borden wel correct is. De snel-
heidsborden geven enkel een in-
dicatie van de snelheid die men 
rijdt. Ze zijn niet geijkt, net zoals 
de snelheidsmeter in uw wagen 
niet geijkt is. Ze hebben een pre-
ventief doel: bestuurders bewust 
maken van de snelheid die ze rij-
den. Naast het preventieve aspect 
blijven onze diensten dagdagelijks 
controles uitvoeren. Voor de loka-
le politie Brasschaat is verkeers-
veiligheid immers een absolute 

in onze gemeente is er dan ook 
een teveel!
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WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

11 - 12/11 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

11 - 12/11 Annelies Grimon 0476/467 337

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 

11 - 12/11 Dr. Buschman 03/666 06 55

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

Ophaling huisvuil november

GFT

MAANDAG   13
DINSDAG   14
WOENSDAG  15
DONDERDAG   16
VRIJDAG     17
ZATERDAG   18

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

Chemokar komt 
in je buurt

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

TANIA MARIA, 38j, uit 
Nicaragua, wonende in 
Brasschaat, geeft conver-
satieles SPAANS, 8 euro/
uur, 0484/199512. 

Te huur: garage Bre-
dabaan Gooreind. € 65/
mnd. Tel. 03 651 35 15

Te huur: luxe duplex BB 
220, 1e verd. Living, ge-
inst. kkn, buitenterreas, 3 
slpks, badk. € 1.300, vrij 
vanaf 1 januari 2018.
Tel 0475 514 399

Man zoekt werk: tuin, 
schilderen, klusjes. 0465 
152 661

Te koop: Golf 1600 benzi-
ne, 3 deuren, bj ‘99, auto-
maat, open dak, kl. zwart, 
niet roker. € 1800 - 92.745 
km - 0475 752 202

t.v.v. The Dragons Boksclub Deurne

Zaterdag 11 november

ROMMELMARKT
Sporthal

De Zandbergen

Onstspanningslaan 2
te Sint-Job-in-’t-Goor

Open van 9 tot 17 uur - Inlichtingen 0488 169 050

Te koop: Mercedes 230, 
bj ‘90, oldtimer 3 deuren, 
benzine, automaat, open 
dak, leder + wortelhout, 
niet roker, antraciet kleur, 
248862 km - € 5.900 - 
0475 752 202
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SUPER
VOORWAARDEN

Alles wordt
op maat 

gemaakt in 
eigen atelier

Accesso T: 03/313 54 64 - 03/314 57 64 - info@accesso.be - www.accesso.be

Showroom Accesso Brechtsebaan 34 - 2930 Maria-ter-heide
Open op zaterdag van 9u-17u - Op weekdagen na afspraak

ACCESSO
houten tuincreaties • automatisering
poorten - bijgebouwen - videofonie

• Alles wordt geplaatst door een professioneel team.

• De gebruikte houtsoorten zijn van een duurzame kwaliteit waarbij het
 ecologische aspect uiterst belangrijk is.

• Voor een gemakkelijke bediening kan automatisering toegepast worden;
 voor toegangs- en beveiligingscommunicatie video- en parlofonie.
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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




