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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Art & Design

Bredabaan, 715 - Brasschaat 
Open : Di t/m Za  van 10u tot 18u

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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    -    Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

Openingsuren:
ma t.e.m zat 10-18u

met GRATIS PARKING
 100m verder

-20%
op KOSTUUMS

(Blauw/Zwart)

€ 199,95*

Geldig t.e.m 30 september 2018
*Niet cumuleerbaar met de andere actie

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

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

HERFST- EN WINTERCOLLECTIES

Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20

Geel Antwerpseweg 84 Tel. 014 57 55 00

Wijnegem Krijgsbaan 3/5 Tel. 03 355 49 80Naast Shopping Center

www.buga-auto.bewww.buga-auto.be/stockdeals

ZIE NU 
PAG. 35

-25%

Bang & Olufsen
Brasschaat

Bredabaan 1073
Brasschaat-M.t.H.
Tel. 03 295 89 09UPGRADE NAAR PERFECTIE

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 - (rechtover de Post) - Tel. 0497/621 562

Door groot succes opnieuw 
workshop parels knopen

Kom langs voor info.
Je kan het leren in 3 keren.

We beginnen op 6 november. 

Mariaburg - Brasschaat

LA MAISON VICTOR COLLECTIE

KOM 

LANGS
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Spelend Frans leren!Elke week 1 uurtje
Samen met Taal Plus

in BRASSCHAAT of in MORTSEL
woensdag of zaterdag

van 6 tot 16 jaar (6 niveaus)
Bijzonder leuke en leerrijke lesjes

Speels • attent • stijlvol • professioneel
 Reeds de 22ste jaargang! 

Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

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

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. btw

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ 

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

 za van 9 - 17 u. 

Herstellingen van schoenen,

MEESTER-
SCHOENMAKER

SLOTENMAKERIJ
U kan bij ons terecht voor

handgemaakte schoenen en riemen

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD
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PLAATS

5
BART
BRUGHMANS

PLAATS

007
DIDIER
VAN DOOREN

WWW.DIDIER-CDENV.BE

CD&V
BRASSCHAAT

BOBO Fashion  •  damesmode  •  maat 36 - 46
Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak
www.bobofashion.be                                        BOBO  Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

MODEWEEK
maak kennis met de nieuwe collectie

Extra open zondag 23 september van 11-17 u.

Een glaasje bubbels

Hoogwaardige Brax horloge bij aankoop
2 BRAX dames producten t.w.v. € 120*

Al je aankopen dubbel op klantenkaart**

*Voor de give-aways geldt zo lang de voorraad strekt.
**Geldig van dinsdag 18/9/2018 tot en met zondag 23/9/2018

Wat u wilt, daar wil Argenta bij helpen.
Met een lening* op maat.

Wilt u investeren in een nieuwe thuis?
Of gaan studeren ver weg van huis?

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 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Argenta Spaarbanknv, kredietinstelling naar Belgisch recht, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 
BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen -tel.: 03 285 51 11, e-mail: 
info@argenta.be, website: www.argenta.be. *Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van 
het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank. nv, Belgiëlei 
49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Onder 
voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

Cindy Van den Bergh

professional organizer – opruimcoach

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via 
 0492 12 45 56 of info@organizenmeer.be.

Neem ook een kijkje op www.organizenmeer.be.

KFC Exc. Kaart
zaterdag  22 september
09.30u: Olse - U12 
10.00u: Alberta Schilde - U13
10.30u: U10 - Kalmthout SK B
10.30u: U7 - City Pirates Ant. B
10.30u: U8 - FC Antw. Noord
10.30u: U9 - FC Essen C
12.00u: SV Groenend. U11
12.30u: U21 - Olse
15.00u: Kaart A - Wuustw. FC C
15.00u: Vidam - Wilgenhof
zondag 23 september
09.30u: U15a - Oelegem
15.00u: U17 - Reet SK 
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

-

jeugd@excelsior-kaart.net
0494 573 393  of  0476 051 779

KFC Brasschaat
vrijdag 21 september
20.00u: Res. B - Essen
zaterdag 22 september
09.30u: U10 - Essen FC 
11.00u: U12B - KSK Donk

12.30u: U13 - Putte sk
12.30u: U12A - Schelle Poort

09.30u: Beersch. Wil. - U7A
10.00u: Verbr. Zwdrecht - U9A 

13.00u: Rupel Boom - U7B
15.00u: Mariaburg - Res. B
zondag 23 september
11.45u: U17 - KSK Donk
09.30u: U15 - Beersch. Wil.
15.00u: Sporting Tisselt - 1e pl.

Gezocht: kapper - kapster 
met eigen cliënteel, Fijne 
werksfeer - hoge verdien-

646 77 55 

Te huur: app. Brass C. 
1eV, 2 bergpl., 2 slaapk., 
douche, app. wc, lift, ter-
ras, garage, nabij park. 
Tel. 03/544 90 55

Maatwerk van de 
bovenste plank!

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat
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ACG is een maatwerkbedrijf met een sterk sociaal, ethisch en ecologisch engagement.

Teamleider Groenzorg

werkt zelf ook mee
je levert samen met je team kwaliteit af

Aanbod

Interesse?

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 19 september
Dagsoep

Boeuf Bourguignone, 
gebakken aardappel-

tjes, witloof

Donderdag 20 september
Dagsoep

Kip Crapaudine, 
lucifer aardappelen

Vrijdag 21 september
Dagsoep

Kabeljauw in groen-
tenvinaigrette, Mous-
seline aardappelen

Maandag 24 september
Dagsoep

Cordon Bleu, gebakken 
aardappelen, sla mixte

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.Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 
OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

ACTIE
ZONNE-
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht voor versterking van ons team: 
2 ERVAREN PLAATSERS/TECHNIEKERS

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 35 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

17

Te huur app 2de verd. 
Meeslaan 3 Brasschaat 2 
slpk- terras achter, balkon 
vooraan, vrij, 675€ tel 
0470/313126

Gedipl. pedicure, mani-
cure, ook gellak komt a. 
huis. 0484/949 951 (Ag-
nieszka)

Snoeien en vellen van 
bomen. Goedkoop ver-
wijderen van conifeer- 
en laurierhagen, uitfre-
zen van stronken. Eigen 
hoogtewerker besch. Tel. 
0498/714 812 

SINDS 1926BRASSCHAAT

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

Vlaanderen krijgt een andere 
gassoort. Indien uw kachel of 
gashaard jonger is dan 12 jaar 
hoeft u zich geen zorgen te ma-
ken. Oudere toestellen moeten 
echter aangepast of zouden zelfs 
best vervangen worden.
Volders, uw kachel en haarden 
specialist sinds 1926, komt uw 
toestel gratis controleren en u 
adviseren. Zonder verplichting, 
maar indien nuttig, geven we op 
dat moment
uw gaskachel of inbouwhaard 
een professionele onderhouds-
beurt aan het voordeel tarief van 
€ 60 + BTW.

Bel voor uw afspraak op 

0472 720 721
Deze actie loopt tot eind september 
en is gereserveerd voor de bedelings-
zone van BF.

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

Te huur: Centrum Bras-
schaat, vlakbij winkels en 
park. Ruim app. met lift, 
gr. liv. en hal op parket afz. 
nwe kkn, 3 slpks op lamin. 
en terr. Voll. nwe bdk met 
inl. douche, wc en dubbele 
lavabo met kasten. afz. 
2de toilet... Extra berg. in 
de kelder. geen huisd. Tel. 
03/633 16 59
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Wij nodigen u uit op onze

OPEN-DEUR DAGEN
zaterdag 22 en zondag 23 september 2018 van 10u tot 17u

Bredabaan 1007
Brasschaat-Maria-ter-Heide

Tel. 03 663 57 25
info@electroquirijnen.be
www.electroquirijnen.be

Tijdens onze open-deur-dagen is er in onze etalage en bij optiek Jan Huysmans
een tentoonstelling door leden van “Caerde” een kunstkring uit Mariaburg

Maak ook kans op het winnen van een luchtballonvaart voor 2 personen
of een gastronomisch diner voor 2 personen in een sterrenrestaurant

Voor elke klant een lekkere wafel

DOORLOPENDE DEMONSTRATIES
Demeyere potten en pannen - Jura Koffi eautomaten
Bamix Mixers - Domo My express - Domo Deli-fryer

Enkel zondag van 13u-17u: KitchenAid keukenrobot en Diamond blender

Wedstrijd met vele mooie prijzen

EXTRA KORTINGEN  tijdens de open-deur dagen
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VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA Zilverenhoeksteenweg 107
2920 Kalmthout

Tel.: 03/667.59.41

Zondag gesloten

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

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

heimwee 
doet ons hart 
verlangen

Zaterdag 6 oktober
Ruiterhal

gemeente Brasschaat
(achter de Hemelhoeve)

onthaal: 14.30u 
aanvang: 15u

ZANGSTONDE
naar CHIRO

Alle bestratingswerken 
klinkers, kasseien, grint, 
enz. 0487/715 534 

Gezocht:kantine-uitba-
ters, K. Gooreind Voet-
ba lVeren ig ing  zoek t 
kantine-uitbater(s), vnl. 
vrijdagavond, zaterdag 
en soms zondagmiddag. 
Vergoeding overeen te ko-
men. Interesse is welkom 
via 0473/30.31.80.

Te koop: KEUKEN Au-
gustijns wegens verbou-
wing Brasschaat, recent 
gerenoveerd, voll intact. 
18 kasten/2 gr laden+3Kl 
laden,Wit. Fornuis/damp-
kap/ frigo 2015. Beschik-
baar half OKT.(missch 
vroeger)Prijs o.t.k. gsm 
0478432 026

Alle klusjes, bezetten, 
bk, kl renov., schild., g. pr. 
0487/740 335

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 
verhoord, 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 gunst. V.K.J.

Te huur: App. in villa 1e 
verd. Centr. Brass. Liv., 
open kkn, bad, dubb lav., 
douche, 2 slpk, nabij win-
kels & park. pr; € 650 
ideaal vr. Senioren. Tel. 
0497/197 575 of 03/651 72 
22. Vrij instapklaar.

Te huur: Luxe apparte-
ment met lift. Mariaburg/
Brasschaat. € 830/mnd. 
Uiterst geschikt voor se-
nioren. IBA: 03/605 90 01 
- 0474/474 641

Schilderwerken, binnen 
en buiten. Met referenties. 
0486/766 847

Vr. zkt schmw., erv. en ref. 
Spr. Fr. en Port. 0498/218 
235 - 0484/020 560

Vrw zkt schmw., erv. en 
ref. Spr. Fr., Por. en Ned. 
0484/689 476 - 0466/181 
844

Bezetten, alleen in We. €9 
p. uur. 0465/921 434

Schilderenw. bin. en 
buit. Gyp., behang., g. 
ref. v.i. Bras. € 11 p.u. 
0465/921 434

Opvang gezocht om ons 
zoontje (3 jr) van school 
(Sint-Lurgardis) te halen 
en ons dochtertje (10m) 
van de crèche (naast 
Klina) te halen en mee 
naar ons thuis te brengen. 
Ma,di,do,vr -15h00 tem 
18h00. Tel: 0486/93 26 66



Brasschaatse Film,     Nr. 38,     19-9-2018  7

V e i l i g   t h u i s   i n   e e n   w e l v a r e n d   B r a s s c h a a t

N-VA
 

Brasschaat Het is zo belangrijk dat iedereen – jong 
en oud, valide en mindervalide, recreant
en competitiesporter – kan sporten of
zich kan engageren als vrijwilliger
binnen een sportclub.

N-VA Brasschaat bekijkt mee de moge-
lijkheden voor een grondige renovatie van 
het bestaande Louis De Winterstadion.
Wat is de financiële haalbaarheid van 
een professionele bovenlokale G-piste
en het uitrusten van de bestaande
basket- en volleybalvelden in het Park 
met verlichting?

In samenspraak met de bestaande
Brasschaatse tennisclubs zal ook geke-
ken worden naar de haalbaarheid van 
een overdekte tennishal.

is op zoek naar een

KEUKENMEDEWERK(ST)ER
Wij zijn op zoek naar een keukenmedewerk(st)er, voor het 
bereiden van broodjes en uitgebreid assortiment van snacks, 
Iemand die zelfstandig kan werken, enthousiast, gedreven en 

RAAMCOMFORT ZONWERING

Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937   info@raamcomfort.be   Wim 0472-922464

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be
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Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. Wij 
bieden tal van merken aan voor uw kapoen-
tjes van nul tot en met vier jaar. Er is zoveel te 
ontdekken, dus kom snel eens neuzen tussen 
onze producten.

tige gebeurtenis. U stapt een wereld in van 
ontzettend veel grote en kleine spulletjes voor 
uw spruit.
Laat vrienden en familie kiezen uit uw favoriete 
spulletjes door een lijst te leggen bij Anneke en 
Janneke. Zoveel merken, oneindig veel keuze. 

Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team 

spulletjes. 

Driehoekstraat 2
Parking:

Jozef de Weerdtstr. 10
2180 Ekeren

+32 36052052
www.annekejanneke.be

Coiffure Van Laere
exclusive for

MAROCCANOIL 
SMOOTH - SHAMPOO - CONDITIONER - MASK 

 Sterk geconcentreerde formule met arganolie 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschaat heeft er een drukke feestperiode opzitten. Alles 
begon op zaterdag 1 september met de Kapittelloop ge-
koppeld aan een nieuwe editie van de Flying Pig. De com-
binatie van beide evenementen zorgde ervoor dat het Ar-
mand Reusensplein heel de avond behoorlĳ k gevuld bleef. 
Het aantal deelnemers aan de verschillende loopwedstrĳ -
den gaat alvast in stĳ gende lĳ n. 
Intussen werd nog koortsachtig gewerkt om alles in gereed-
heid te brengen voor de 41ste editie van de Dorpsdag. 
Weinigen weten het, maar het moet zĳ n dat het beeldje van 
“Onze-Lieve-Vrouw van Goed Weer” aan de Sint-Antonius-
kerk toch enige invloed heeft. Voor de zoveelste keer was 
het een stralende nazomerdag. In totaal passeerden er al-
weer meer dan 30.000 mensen langsheen de Bredabaan. 
Aan het Armand Reusensplein noteerden we een drukte van 
jewelste. Ter hoogte van de stand van Radio Park ontston-
den er spontane danspartĳ en. Op de social media zĳ n tal 
van fi lmpjes terug te vinden die gemaakt zĳ n tĳ dens deze 
succesvolle Dorpsdag. 
Twee dagen later was het dan de beurt aan de N8 van Bras-
schaat. Dit was de eerste editie van een wielerwedstrĳ d met 
totaal nieuw concept. Voor het eerst sinds lang stonden er 
opnieuw renners met eigen faam aan de start. Nikki Terpstra 
en Fabio Jakobsen gaven het beste van zichzelf. De wed-
strĳ d bestond uit drie delen. Telkens ging het parcours voor 
een stuk doorheen het park. Dat werd voor de gelegenheid 
mooi versierd met lampionnetjes. Het aantal toeschouwers 
is moeilĳ k in te schatten, maar in het centrum was de Bre-
dabaan toch behoorlĳ k volgelopen. De organisatoren toon-
den zich achteraf tevreden over deze eerste editie en den-
ken intussen al aan een tweede in 2019. Alles was anders 
dan de vroegere Acht van Brasschaat, alles behalve… de 
stentorstem van presentator André Van Mechelen die over 
de Bredabaan galmde.

Guy Vervoort

Pioenen

25% korting 
op alle planten

Wegens 
stopzetting bedrijf

Vaste plantenkwekerij

“Een tuin in een kwekerij 
en een kwekerij in een tuin” 
met o.a. reuze collectie 

Te huur app.1e verd. Pas-

650€ tel 0470/313126

Garageverkoop zat. 22 - 
zond 23 sept. van 10u tot 
16u. Boek - strips - huis-
raad - kleding - postzegels 
- visgerief - autovelgen 

195/65/R15. Oude Hoeve-
weg 1 Brasschaat.

Te koop werktuigen & ma-
chines voor Hout-Bouw-
Metaal. Tel. 0486/503 194

Bomenpatrickgeerts@gmail.com 
Vellen en snoeien van ge-

van stronk. 0495/223 863

Zaal te huur voor al uw 
feest jes.  Brasschaat 
0479/391 897

Oprit of parking
in klinkers

Kurt 0495 571 383

Comp. Prob. Ik kom a. 
huis herst. Sneldienst 
0496/383 015.  Verk. 
comp. o. maat

Leeghalen van hui-
zen + garage opkuisen. 
0486/952 683 Dany 

Te huur: Ondergr. par-
keerpl. veld- en Hofstr. €85 
p/mnd vanaf 1-10-2018. 
0495/804 838

Richard (Eng.)  z .w. 

0466/444 122

Collecties: Ik koop LP’s 

ken. Beste prijs. 0475/376 
496

Bent u op zoek naar 
poetshulp? met dien-
stench.? Bel “eentje meer 

0488/408 720

Facade, schilderen, la-

€10 p.u.. v. pr. toeg. 20u. 
0466/449 699
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www.brasschaat.cdenv.be

DIRK 
DE KORT
LIJSTTREKKER

VOLUIT 
VOOR 
BRASSCHAAT

BRASSCHAAT
de meest 

leefbare gemeente ter wereld!

 1. Voluit voor vlot 
 en veilig verkeer!  2. Voluit voor groen!

 3.Voluit voor gezellig winkelen!

 4. Voluit voor zorg!

 5. Voluit voor beweging!

 6. Voluit voor scholen als   
 ontmoetingsplek! 
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Steven 
BROOS 

www.brasschaat2012.be

Sinds begin september kreeg je al twee advertenties van 
Brasschaat 2012 met korte slogans over ons verkiezings-
programma. In dit nummer vind je de derde. Dat zijn slechts 
korte speerpunten. Ga naar onze website  om het programma in 
detail te kennen: www.Brasschaat2012.be

In Brasschaat is er echter op de eerste plaats nood aan een 
integer en stabiel bestuur dat op lange termijn denkt.  
Wie de gemeentepolitiek wat kent, weet dat we sinds 2012 
vooral een kibbel-kabinet hebben gehad, niet in het minst 
binnen de partij van de burgemeester.

Brasschaat heeft nood aan een vooruitziend bestuur. We moeten 
verder kijken dan de volgende verkiezingen en een plan hebben 
voor de toekomst. Met echte inspraak om dat plan te maken. 
Maar dat is er allemaal niet. We hebben zes jaar tijd verloren.

In de volgende editie van dit blad ga ik daar wat verder op in.
Tot volgende week, dus.

Steven  Broos
Lijsttrekker Brasschaat 2012

Mag
ik
even?

Dienstencentra Brasschaat
-

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 77 07, 03/663 

-

Dienstencentrum Vesalius

-

-

-

Dienstencentrum Antverpia

-

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)
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LISA BUYSSE STEVEN BROOS KASPER VANPOUCKE

ONS VOLLEDIG VERKIEZINGSPROGRAMMA VIND JE OP WWW.BRASSCHAAT2012.BE

Op 14 oktober 2018 kiest u een nieuwe gemeenteraad. 

Brasschaat 2012 is een progressief politiek project van onafhankelijken, GROEN en sp.a. 
Wij willen een socialer, duurzamer en democratischer Brasschaat.

Brasschaat 2012 heeft de deskundigheid, de ervaring en het engagement in huis 
om de gemeente te besturen. Het bewijs hiervan leveren we maandelijks op de 
gemeenteraad. Wie slim is, geeft die kennis en dat talent zijn/haar stem.  

Brasschaat 2012, uw kompas voor Brasschaat!

Jong Brasschaat
> jongeren ondersteunen om eigen projecten te realiseren

> leegstaande panden voor jongeren ter beschikking stellen voor de realisatie van projecten
>meer uitgaansplekken creëren in eigen gemeente

>jong en lokaal talent ondersteunen met aandacht voor tieners
> het jeugdwerk financieel en logistiek ondersteunen

> de niet-georganiseerde jongeren met veldwerkers bereiken

Mobiel Brasschaat
> aanleg van fietspaden in asfalt, fietskluizen & -stallingen

>taxicheques voor minder mobiele mensen > een vast taxitarief binnen Brasschaat
>een autovrij dorpsplein als ontmoetingsplek

> rechtstreeks en snel openbaar vervoer met de tram van en naar Antwerpen
> fiets- en autodelen faciliteren

Ruimte en wonen in Brasschaat
> in kernen hoger bouwen om groen en open ruimten te vrijwaren

> jongeren de kans bieden om in Brasschaat te blijven wonen in betaalbare start- & kluswoningen
> kangoeroe- en zorgwonen voor senioren stimuleren > betaalbare seniorenflats voorzien

> inzetten op betaalbare en sociale huurwoningen
> co-housing mogelijk maken in villa’s en op kasteeldomeinen

Onafhankelijken
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Het gemeentebestuur van Brasschaat zet om de 2 jaar een 
verdienstelijke inwoner of vereniging in de bloemetjes. Die prijs 
ging dit jaar naar Peter van Gucht, een artistieke duizendpoot. 
De winnaar ontving een beeld van kunstenaar Mon Van den 
Broeck, tevens voorzitter van de Mariaburgse kunstkring Caerde. 
Op 21 juni verkoos de jury - onder voorzitterschap van Jens 
van ’t Slot de laureaat – Peter van Gucht als winnaar van deze 
wedstrijd. Peter is een echte artistieke duizendpoot.  Hij begon 
zijn opleiding aan de Brasschaatse academie voor Muziek en 
Woord waar hij dictie, voordracht en toneel volgde. Nadien 
behaalde hij een diploma aan het RITS in Brussel. Peter van 
Gucht kan je reeds  aan het werk gehoord hebben als stemac-

hebben  in verscheidene series en soaps of op de planken in 
het theater. Maar hij is niet enkel actief in de spotlights. Want hij 
schreef als theaterauteur of scenarist en  regisseerde vele stuk-
ken  en was actief in het Brasschaats toneelgezelschap KTuna. 
Hij is uiteraard zeer bekend als scenarioschrijver voor Suske en 
Wiske wat hij sedert 2005 doet. Onder zijn impuls ontstond de 
kleinkunstgroep “Zoek en de reizigers” die nog in 2016 de pu-
blieksprijs  in ontvangst mocht nemen tijdens de NEKKA nacht. 
Naast al deze culturele inzet binnen en buiten brasschaat was 
de laureaat ook nog een van de pioniers van radio Park. In het 
voorjaar  lanceerde de gemeente een oproep om nominaties in 
te dienen voor deze prijs. In totaal werden 6 geldige nominaties 
ingediend. De genomineerde personen waren: Jelena Surovaja, 
Peter van Gucht, Jozef  de Beenhouwer, Paul van de Casteele 
, Marc Van den Ameele en Monica Verijke-Deschepper Vorige 
laureaten: Brasschaats mandoline orkest 2005,  Marie Lou-
ise Wouters 2008,  Frans Bellens 2012, Ward van Osta 2016

DE PRIJS VOOR BIJZONDERE
VERDIENSTE GAAT NAAR

PETER VAN GUCHT

BEWEGEN IS MEDICIJN

ERGOTHERAPEUTE & PERSONAL TRAINER
MASTERCLASS

TOTAL BODY WORKOUT
Voor wie?
Voor mensen die preventief hun rug willen versterken, hun 
houding en conditie willen verbeteren, maar ook meer weer-
stand, stressbestendiger, verbeterd coördinatievermogen en 
minder ontstekingen willen.

www.rugschoolcarmen.be
Tiltechnieken, workshops en personal trainingen enkel op afspraak.
BRASSCHAAT:
1. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
 vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.
2. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
 woensdagavond om 20.30 u.

MORTSEL:
1. Sport-studio (dierenschooltje), Lutsthovenlaan 12. Dinsdagavond  
 om 19.30 u. tiltechnieken en 20.30 u.spierversterkende oef.
2. Sportschuur, Lusthovenlaan 12. Donderdagavond om 20.15u 
 spierversterkende oefeningen.
3. Sport Mortsel - Turnzaal De Sterre, Drabstraat 47. 
 Donderdagnamiddag 14u. Spierversterkende oefeningen.

Voor meer info: Mevr. Carmen Winkelmans-Van Baelen,
Tel. 03/455 63 74 • carmen.van.baelen@telenet.be

START VANAF 18 SEPTEMBER

BODY-BOOST

Functieomschrijving

Als bediende bij een bank- en verzekeringskantoor sta je in voor het bedienen van
klanten in de meest brede zin van het woord:
 loket verrichtingen, commerciële gesprekken, beheren van verzekeringspolissen,
 onthaal en bezoek van klanten. (deel- of voltijds) 

 Je bent commercieel ingesteld en volgt alle zaken ook administratief op. Ervaring
 is een pluspunt.  Zonder ervaring is een Bachelor Financiën en verzekeringen
 noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • De onderdelen van administratieve dossiers registreren en controleren
  (situatieoverzicht, identiteitsbewijs, bestand Nationale Bank, ...)
 • Prijsopgaves voor verzekeringscontracten opstellen en de contracten beheren
  (verzoek tot betaling van de bijdrage, controle van de betalingen, ...)
 • Telefonische oproepen beantwoorden, klanten ontvangen, klanten informeren
  of oriënteren

 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Commercieel zijn
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid

COMMERCIEEL - ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

zo hoort een bank te zijn

verbonden
persoonlijk

  verandwoord
respectvol

ZBKM
Zakenkantoor Bart Magerman BVBA - Crelan Brasschaat

Augustijnslei 205 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 653 01 75 - Fax 03 653 35 41
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Met steun van 

Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat • 03/877.22.25 
www.vieux-depot.be • Sluitingsdag: dinsdag

VIEUX DEPOT
Weekmenu 

verkrijgbaar van maandag 17/9 tot en met zaterdag 22/9, 
op weekdagen van 11h30 tot 17u30 en op zaterdag tot 14u30

Dagsoep Of 
Suggestie van de chef

--
Stoverij van rund met donkere Westmalle van ’t vat, 

witloofsla en verse frietjes
Of

Lasagne met Zuiderse groenten en tomatensaus

Elke maandag serveren wij ’s middags en ’s avonds ons 
Marktmenu, een 3-gangen keuzemenu voor € 19,95.

€ 14,95

17
Te koop gevraagd: Spul-
len van zolder, curiosa, 
allerlei. 03/663 65 70

Gepensioneerde aanne-
mer doet nog klusjes zo-
als kleine verbouwingen, 
metsel -en betonwerken, 
terrassen, rioleringswer-
ken, ea Tel 0494 16 04 12

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Gezocht: winkelbediende 
voor in slagerij. Halftijds. 
Ervaring is een pluspunt. 
tel: 03/653.05.38 

MARBELLA prachtig 
huisje te huur, ideaal voor 
golfers. Goed gelegen, 
2 slpk, 2bdk, zwembad. 
0475/422 934
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Ik wil brede scholen die openstaan 
voor de buurt, waar kinderen ook 
spelen en sporten na de schooluren. 

Bij het schoolproject te wijk Kaart zet 
ik in op open ruimte toegankelijk voor 
de buurt, in combinatie met nieuwe 
woonvormen, kinderopvang en een 
energiezuinige aanpak. 

Een sterke buurt met fijne 
ontmoetingsplekken zorgt voor 
een veilige omgeving voor jong en 
oud. Buurtgerichte werking met 
een aanspreekbare wijkagent en 
aandacht voor de talenten van de 
eigen buurtbewoners versterken het 
buurtgevoel.

Dirk de Kort
lijsttrekker gemeenteraadsverkiezing 2018

Dré Van Mechelen
LIJSTDUWER

PLAATS

33

Beste Braschatenaren,
het is nu of nooit!

STEM 
op DRÉ VAN MECHELEN
Lijstduwer CD&V

Een man van het volk!
Wereldberoemd 
in Brasschaat 
Ik zeg wat ik doe... 
en doe wat ik zeg!

w
in

na
ar

 G
ul

d
en

 K
ap
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el

ka
p

p
er

VERKOOPSTER (V/M) 
VOOR KLEDINGWINKEL TE BRASSCHAAT

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde verkoopster
(V/M). Het gaat om een deeltijds functie. We 
zoeken allround versterking in onze kledingwinkels 
in Brasschaat.

Je taken bestaan uit:
- Klantenservice bieden
- Zorgen voor een propere en ordelijke winkel.
 Ophangen, plooien, stomen, presenteren van
 kleding en aanvullen van de stock
- Nieuwe leveringen snel en correct verwerken
- Producten en artikels voorbereiden (etiketteren, 
 diefstalbeveiliging, ….)
- De klant informeren over de diensten bij verkoop
 (klantenkaart, korting, speciale acties,….)
- Markeringen aanbrengen voor retouches van
 kleding
- Kassaverrichtingen, ontvangen van betalingen 
 en zorgen voor dienst na verkoop

Wij zijn op zoek naar:
- Iemand die weet wat er gebeurt op gebied van 
 mode en op een professionele manier de klanten
 kan adviseren
- De klant is bij jou koning, je bent vriendelijk en 
 probeert altijd aan de wensen van de mensen
 te voldoen
- Je hebt al ervaring in de verkoop 
- Flexibele werkuren schrikken jou niet af en je bent
 bereid tot weekendwerk (zaterdag en occasio-
 neel zondag)
- Natuurlijk spreek je vlot Nederlands en kan je 
 overweg met pc

Dienstverband:
Interimcontract

CV op te sturen naar: hr.trika@gmail.com

Rode Kruis Dinner-Party
Rode Kruis afd Brasschaat - Met enige trots stellen we u onze 1ste Dinner-Party voor! Deze vindt plaats op za-
terdag 20 oktober 2018 en gaat door in zaal D’ Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Brasschaat. We ontvangen iedereen 
graag vanaf 18u zodat u rustig een aperitiefje kan drinken. Van 19u tot 21u kan u genieten van een uitgebreid koud 

-

Te huur: Gr. gemeub. 

595. 0495/214 041

Te huur: HOB superge-
isoleerd 2016. 2 slpk met 

-
-

Te huur:
-
-

-

Te huur: Garagebox met 
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Blancefl oerlaan 61 I  Antwerpen L.O. I  T. 03 219 19 01www.hemelaer.be I info @ hemelaer.be

50
55

Vlot bereikbaar, via de ring, afrit Linkeroever. Parkeren voor de deur! Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur. 

BIJ HEMELAER INTERIOR
RELAX DAGEN

UITZONDERLIJKE AANBIEDINGEN OP HET GAMMA
RELAXERENDE  ZETELS VAN DURLETHet liefhebberstheatergezelschap “Altijd Beter Oprecht En Meesterlijk”

(ABOEM) viert feest. Dit jaar bestaan ze 50 jaar en worden bijgevolg
‘Koninklijk’, K-ABOEM dus. Hoe beter kan je dit vieren door met een
succesproductie op de planken te staan? Het moet én zal een klep-
per van formaat worden. En om die voorstelling in goede banen te 
leiden heeft de voorzitter de bekende gastregisseur Ronny Aelbrecht 
aangetrokken die iets nieuws wil creëren samen met alle leden van 
het gezelschap. Kijk mee hoe het er achter de schermen aan toe gaat 
in het liefhebberstheater, waar iedereen zich met passie, hart en ziel 
inzet voor het gezelschap… Leef mee met de acteurs en medewerkers 
van K-ABOEM van repetitie tot de dag van de première. Een nieuwe 
hilarische schets vol liefde voor theater en Vlaams verenigingsleven 
in het algemeen. “Eindelijk K-ABOEM” is een nieuwe creatie van Stijn 
Van Haecke (eveneens auteur van onze succeskomedies “Is ‘t Nu Ge-
daan?” en “Den overval op Orval”) ter gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan van Theater Zeemanshuis.

De speelperiode loopt van 11/10 t.e.m. 3/11 2018.donderdag 11 
oktober & 1 november om 20u30, vrijdag 12 oktober, 19 oktober, 
26 oktober & 2 november om 20u30, zaterdag 13 oktober, 20 ok-
tober, 27 oktober, 3 november om 20u30, zondag 21 oktober, 28 
oktober om 15u00

regulier: € 21 • groepen (vanaf 10p.): € 18 • try-out: € 18
INCLUSIEF RESERVATIEKOSTEN en VESTIAIRE.

WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE • WWW.FAKKELTHEATER.BE
REYNDERSSTRAAT 7 - 2000 ANTWERPEN

 Bestel nu uw tickets voor de try-out-voorstelling op 
donderdag 11 oktober of vrijdag 12 oktober om 20u30 in 
de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. Enkel voor reser-
vatie via onze website www.theaterzeemanshuis.be met 
vermelding (bij opmerkingen) “actie Brasschaatse Film”

Speciaal voor de lezers van de

11 oktober t.e.m. 3 november 2018 in de Zwarte Zaal

1 + 1
GRATIS

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 
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oona

geeraerts
sophie

buytaert
6de plaats

Een nieuwe toekomst voor het  
OCMW-gebouw (Augustijnslei)
creëert lokale jobs!
Sophie Buytaert (HR-consultant & therapeute) en Oona Geeraerts 
(thuisverpleegkundige) van Open Vld stellen voor om van de 
voormalige Sint-Jozefkliniek / OCMW-gebouw een gezondheidscen-
trum te maken, dat deels gericht kan zijn op startende therapeuten.

Gevestigde centra zoals TEJO of Kind en Gezin kunnen er onderdak vinden. 
Een plaats waar er gepraat en gewerkt wordt rond geestelijke gezondheidszorg 
en er openlijk over actuele thema’s zoals Burn-out, depressie en angst gesproken 
wordt. Het kan een professioneel platform bieden aan de zorgverstrekkers in de 
gemeente/regio. Daarnaast is het een plaats waar oplossingen geboden worden 
aan iedereen die op zoek gaat naar een manier om gezond te blijven of te worden.
 
Tijd dus om er de deuren open te gooien, een frisse wind door het gebouw te laten 
waaien, een nieuwe kleur te geven aan de muren en het nieuw leven in te blazen. 
Gewoon om voor elkaar te zorgen. Gewoon doen.

Voor meer informatie: 
www.openvldbrasschaat.be
christophe.thomas@openvld.be
  

7de plaats

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marcpraats@gmail.com • www.europesegoudstandaard.com

De gemeenten Brasschaat, Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, Ka-
pellen, Stabroek en Wuustwezel kampten tegen elkaar tijdens het 
jaarlijkse regionale petanquetornooi op donderdag 6 september. 
Dit regionaal petanquetornooi werd georganiseerd door de sportre-
gio Antwerpse Kempen in samenwerking met Sport Vlaanderen en 
Petanque Club Hemelhof voor alle 50 plussers van de deelnemende 
gemeenten. Er waren voor dit tornooi 162 inschrijvingen. De eerste 
ploeg van elke gemeente won een mooie trofee. Tegelijkertijd werd 
er ook een regionaal boccia-tornooi georganiseerd. Hiervoor waren 
er 42 enthousiaste deelnemers. Er werd afgesloten met een lekker 
stukje cake. Het was een gezellige sportieve dag.

GROTE OPKOMST OP REGIO-
NAAL PETANQUETORNOOI

myriam

van honste
2de plaats

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
www.verbouwingenbenbogaerts.be

Poetsvrouw zoekt werk, 
strijk, erv. pr. o.v.t.k. Spr. 
Eng. 0485/570 172

Ik  zoek poetswerk, 
babysitting, strijk, tuin-
werk, Franse + Eng. les. 
0466/367 007

Te koop: Nieuwe ijskast + 
breedbeeldtelevisie Sony. 
0479/381 137

ver-
wen uzelf. Pedicure € 35, 
manicure € 20, a. huis m. 
voetmassage. ingegr. na-
gels, eksterogen. Enk. op 
afspr. 0496/908 029

voor beginnelin-
gen. Info/ 0472/280 373 
- Mariaburg

Te huur: Duplex Veldstr. 
5, living, geïnst. keuken, 
2 slpk, groot buitenterras 
1e Verd. douche + ligb. 
0475/514 399. €750

Te huur: Garagebox, Van 
Hemelrijcklei 78. 03/652 
14 72

Te koop leder herenjas 
M54 bruin en 1 zwarte. 
0476/664 204

zondag 
23 sept. vanaf 11u tot 
16u. Bredabaan 1155 rich-
ting S.O.C. Tennis Bras-
schaatv MtH

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

Di tot vr: 10.00u tot 18.00u
Zat: 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Ma: gesloten
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

OP ZOEK NAAR DE REIZIGERS 
De voorstelling van 15/9 is uitverkocht maar op zaterdag 22/9 zijn er nog enkele plaatsen vrij. Twijfel 
niet en boek nu! Vanaf 20u ontvangen wij u met gratis bubbels. Daarna kan u genieten van KLAK! 
en tenslotte is er de naviering in onze gezellige tuinbar in het gezelschap van de artiesten zelf. Ja, 
daar wilt u bij zijn! Stuur dan snel een mailtje naar info@pug.be en boek uw ticket. (Reservatie is 
verplicht en tickets worden afgerekend aan de kassa.) Bezoek onze website: http://www.zoeken-
dereizigers.be/ Of like ons op facebook. Tot KLAK!
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Wij zoeken

BOUWVAKKERS
M/V

Voor plaatsen aluminium ramen/deuren incl. beglazing.
Je werkt in ploegen van 2 à 3 monteurs.

CONTACT
Tel. 03/666 61 44

Mail: info@acobo.be 
ACOBO NV, Helleven 20, 2920 Kalmthout

functie: als medewerker HRM sta je in voor een enthousiaste dienstverlening op het vlak van personeels-
zaken: gaande van het stimuleren van groei door ontwikkeling en vorming, de juiste man op de juiste plaats 
in selectie, een correcte loonverwerking en administratie, tot welzijn voor ons personeel. Door een goede 
planning en organisatie kan je structuur brengen en prioriteiten stellen. Je bent zeer integer en respecteert 
deadlines. Je werkt correct met oog voor detail. 

profiel: diploma hoger secundair onderwijs • Goede kennis van office-toepassingen • Kennis van HR door 
opleiding, werkervaring of vanuit je persoonlijke interesse is een pluspunt.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met 
respect voor de work-life balans? Is HR je passie en wil je met veel goesting werken aan een succesvolle 
organisatie waarin alle betrokkenen zich thuis voelen?

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

3 MEDEWERKERS HRM
• Niveau C1-C3

• Contractueel – voltijds of deeltijds (80%) 

• 2 overeenkomsten onbepaalde duur 
+ 1 vervangingsovereenkomst 

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 30 september 2018. Toon in je motivatiebrief duidelijk 
aan waarom je voor een functie in HRM kiest en/of je ervaring binnen HRM-werk. Tijdens een eerste 
cv-screening zal hiermee rekening gehouden worden.

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

Functie

• Functionele ondersteuning bieden bij diverse applicaties

 onderhoud ten behoeve van een vlotte verwerking van data;
• Als contactpersoon voor alle vragen over IT-tools, verzorg je qua-
 lity checks en je zoekt proactief naar oplossingen en verbeteringen;
• Documenteren van BI-producten & -processen, het onderhouden
 ervan en de gebruikers van de applicaties opleiden, adviseren en
 praktische ondersteuning bieden;
• Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor verschillen-
 de projecten en de opvolging ervan.

• Je bent een Professionele Bachelor in ICT of gelijkwaardig
 door ervaring;
• Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring binnen IT achter de
 rug. Ervaring in de logistieke sector is een plus;
• Ervaring met ERP, SQL, MySQL, API is een troef;
• Je bent analytisch en als teamspeler kan je zelfstandig werken;
• Je bent oplossings- en klantgericht;
• Je bent leergierig om nieuwe tools en technologieën aan te leren;
• Je hebt sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Functie

• Beheren van een eigen klantenportefeuille en een bijdrage leve-
 ren aan het realiseren van de commerciële doelstellingen van het
 landenteam;
• Leveren van een klantgerichte bijdrage van A tot Z: van het zoe-
 ken naar commerciële opportuniteiten, over het oplossen van
 problemen tot het opvolgen van leveringen en betalingen;
• Maximaliseren van bestaande klantrelaties en/of het uitbouwen
 van een customer service relatie met nieuwe internationale klanten;
• Prospectie en eventuele periodieke externe opdrachten.

• Je bent een Professioneel Bachelor in een administratief/com-
 merciële richting of gelijkwaardig door ervaring;
• Je bent vlot meertalig, gesproken en geschreven; Engels en
 Frans/Duits of Italiaans;
• Je hebt een eerste succesvolle ervaring in een customer service
 B2B-omgeving;
• Je bent een gedreven sales persoon en beschikt over sterke
 administratieve vaardigheden.

Functie

• Functionele ondersteuning bieden op administratief vlak voor de 
aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed;
• Als aanspreekpunt in ons kantoor te Antwerpen Noord, beant-
woord je de telefonische oproepen, behandelt de binnenkomende 
mails en plant afspraken in de agenda’s van jouw collega’s;
• Je verzorgt de samenstelling van allerhande vastgoeddossiers, 
het aanvragen van de nodige attesten en de opvolging hiervan;

-
richtingen en facturatie.

• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en je kan je vlot uitdruk-
ken in het Frans;

• Je kan zelfstandig werken, maar eveneens in teamverband; je 

• Je bent communicatief naar klanten, aannemers en collega’s toe, 
alsook stressbestendig en leergierig;
• Gezonde interesse in vastgoed of ervaring in deze sector is een 
pluspunt, maar geen noodzaak.

Interesse:

www.deldo.com. Neem contact op met Dirk Witvrouwen, HR,
tel. 03/544.49.35 of per mail naar dirk@deldo.com

zoekt

JUNIOR IT APPLICATIE
SUPPORTMEDEWERKER

2 (INTERNAL) ACCOUNT
MANAGERS (FRANKRIJK OF ITALIË)

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (VASTGOED)

DANS MET ONS MEE !
Hou je van muziek en bewegen? Kom met ons mee dansen in een gezellige ontspannen sfeer. 
Wij dansen iedere dinsdag in de turnzaal van Mater Dei Driehoek, Heislag 35, Brasschaat 
Kinderdans van 18:30-19.30u Internationale dans van 20.00 tot 21.00u Vlaamse en Europese  
dansen van 21.00-22.00u IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!  Geen partner of danservaring 
nodig: alle dansen worden uitgelegd, iedereen danst met iedereen., afwisselend internationaal 
programma. Meer inlichtingen: 03/653 02 36  Sieghild Rossaert of miekatoenvzw@gmail.com. 
een organisatie van Mie Katoen vzw,  Heislagsebaan 199, 2930 Brasschaat
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Ellen Somers
Gemeenteraadslid

Didier Van Dooren
WWW.DIDIER-CDENV.BE

Jouw idee 
wordt mijn uitdaging

ELLEN
PLAATS

6

Middenstand is de sleutel 
tot een welvarend 
Brasschaat

DIDIER
PLAATS

007

SAMEN ONDERWEG

PROGRAMMA

19u30 Ontvangst
20u00 Visie 'Mobiliteit van de 

toekomst' met o.a.:
'Elektrische mobiliteit' - Umicore

'Elektrisch fietsen' - B2Bike
'Autodelen' - Autodelen.net

'Fietsdelen' - Mobit
Doorlopend interactieve 
mobiliteitsbeurs 

Kom mee de Mobiliteit van de Toekomst ontdekken!

De Week van de Mobiliteit staat dit jaar in het teken van 
duurzame mobiliteit. Bent u #goedopweg om mee(r) te 
autominderen? 
Kom op dit event de Mobiliteit van de Toekomst ontdekken. We 
lichten onze mobiliteitsplannen toe en laten proeven van de 
alternatieven. Want wie de overstap maakt, ontdekt zelf de 
voordelen van het stappen, trappen, trein/tram/bus of autodelen. 

Locatie: Garage De Kort, Kapelsesteenweg 76, Brasschaat

Deelname is gratis.

Tijdens de Dorpsdag van Brasschaat op 2 september heeft het 
gemeentebestuur Paul Vande Casteele in de bloemetjes ge-
zet voor zijn jarenlange inzet voor verschillende goede doelen. 
Telkens hij een MEGA SALSA deed in de Ruiterhal, heeft hij 
het volledige batige saldo gestort aan het goede doel en is zo 
over de periode van 2002 tot 2018 aan een totaal bedrag van € 
108.817 geraakt. Dit bedrag werd geschonken aan:

-
ker
- Een vereniging van mindervalide kinderen/volwassenen in
 Brasschaat
- Cunina in Geel voor hun verschillende schoolprojecten in het
 buitenland
- Het Huis in Antwerpen voor kinderen van gescheiden ouders
- Rotonde in Brasschaat voor mindervaliden
- OCMW-KABAS in Brasschaat voor de kansarmen
- Caluna uit Kapellen voor een dovenschool in Senegal en een
 kinderkankerkliniek die men daar nu aan het bouwen is

 van Duchenne.
Er staat ook al een bedrag klaar om te schenken aan de Steden-
band Tarija (Bolivia)-Brasschaat, ten voordele van “Mujeres en 
Accion” een oragnisatie voor kindmoedertjes in Tarija.
Paul vertelde dat hij regelmatig party’s verzorg als DJ en dat hij 
ook gratis bijles geef aan kinderen in wiskunde, natuurkunde en 
scheikunde. Als de mensen hem vragen hoe hem daarvoor te 
vergoeden, dan moeten ze hem niet betalen, maar hij geeft hen 
vrijblijvend de sponsorbrief voor het goede doel…

CHEQUE VAN € 108.817 
VOOR HET GOEDE DOEL

Laureatenexpo 2018
Academie Noord (beeldende en audiovisuele kunsten) nodigt u graag uit voor de Laureatenexpo 2018. Deze 
loopt van 15/9 T/M 23/9. De laureatenexpo toont werk van afstuderende leerlingen van de hogere en spe-
cialisatiegraad (schooljaar 2017/2018) uit de opties Beeldhouwen en ruimtelijke kunst, keramiek, fotokunst, 

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Man z. werk, inst. gyproc, 
pr. m. tuin. Schild. klusjes. 
0465/674 765

Ik zoek oud blikken 
speelgoed, auto’s en an-
dere schatten op zolder, 
wie weet? Bel 0475/639 
798 Dank u

Ophalen van elektr. toest.
wasm., dr.k. en oude me-
talen. 0495 789 031

Te huur: App., 3 slks, 3 
slk, liv, bk, st. pl., keld., vij-
verhof Kapellen. €890 p/m 
excl kosten. 0476/637 601



actueelparkbodeactueel
Een logies uitbaten? 
We informeren je graag! 

Ben jij een uitbater en nog niet helemaal mee 
in het nieuwe logiesdecreet dat van kracht is 
sinds april 2017? Of heb je plannen om een 
logies uit te baten? Kom dan zeker naar deze 
infosessie.

Door informatie te delen, kunnen we een 
professioneel ondernemerschap in onze 
gemeente stimuleren en ondersteunen, 
verhogen we de toeristische aantrekkings-
kracht van onze gemeente en vergroten we 
de garantie op tevreden bezoekers. 
Bijkomend belang is het vermijden van 
gevaarlijke situaties (brandveiligheid) met 
logies die in de schemerzone acteren. 
Kwaliteitsvol logies en geëngageerde onder-
nemers maken Brasschaat aantrekkelijker. 

Deze infosessie gaat door op 27 september 
in theaterzaal Hemelhoeve en start om 
20 uur. Ze is gratis toegankelijk. Het 
programma omvat een kennismaking met de 
regiowerking Kempen van Toerisme 
Provincie Antwerpen,  een toelichting rond 
het logiesdecreet door Toerisme Vlaanderen, 

jouw logies en een toelichting rond Ruimte en 
Wonen.

Je kan online inschrijven door te mailen naar 
ikdoemee@brasschaat.be.

meer info
www.brasschaat.be

publieksraadpleging BNIP 
VLS Jules Servaes

Van 5 november 2018 tot 4 december 2018 organiseert de Gouverneur van Antwer-
pen een publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen 
(BNIP) van VLS Jules Servaes. Als inwoner van Brasschaat kan je de ontwerpteksten 
raadplegen en jouw opmerkingen formuleren.
VLS Jules Servaes is een Sevesobedrijf. 
Een Sevesobedrijf is een onderneming 

delt, opslaat of vervoert. Onder gevaarlijke 

baar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt 
ongeveer 380 Sevesobedrijven. 

Meer informatie hierover vind je op 
www.seveso.be.  

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan 
(of BNIP) is een document dat de overheid 
opstelt om zich voor te bereiden op bepaal-

informatie die de hulpdiensten en de over-

reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP 
beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, 
de alarmeringsprocedures, de bescher-
mingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzon-
dere Nood- en Interventieplan raadplegen 
kan enkel ter plaatse en na afspraak in de 
kantoren van de Federale Dienst Noodplan-

ning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwer-
pen). De raadplegingsperiode loopt van 5 
november 2018 tot 4 december 2018. Een 
afspraak maken kan telefonisch via 
T 03 204 03 60 of via mail 
noodplanning@fdgantwerpen.be. 

Als je opmerkingen, vragen of adviezen 
hebt bij de ontwerptekst, kan je die doorge-
ven aan de Federale Dienst Noodplanning 
van de Gouverneur. Je ontvangt daarvoor 
ter plaatse een invulformulier. 

Het ingevulde formulier kan je persoonlijk 
overhandigen op de locatie van de raad-
pleging, of je kan het achteraf opsturen per 
e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of 
per post (FOD Binnenlandse Zaken – Fe-
derale Dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 
16 – 2000 Antwerpen). De Federale Dienst 
Noodplanning moet uw formulier ten laatste 
ontvangen voor 15 januari 2019.

meer info
dienst noodplanning | T 03 204 03 60 
noodplanning@fdgantwerpen.be

busreis naar Bad Neuenahr-Ahrweiler
Op 20 oktober gaan we wandelen door de wijnbergen op de rode wijnwandelweg, we 
nemen voor ’s middags een picknick mee en onderweg zal men ons van een natje 
voorzien. Er zal een geleide lange wandeling van ongeveer 18 km en een kortere 
van ongeveer 10 km aangeboden worden. Goed wandelschoeisel voorzien. 
Wij voorzien ook nog het wijnkelderbezoek.

Vertrek is voorzien om 6.45 uur aan de Sint-Antoniuskerk in het centrum. We zijn 
terug thuis rond 23.30 uur. Bij aankomst ’s morgens worden we ontvangen met een 

persoon is 52 euro.

Ontvangst met broodje, geleide wandeling, warm avondmaal, wijnkelder bezoek met 
wijndronk en busreis inbegrepen. Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Volledige 
terugbetaling tot 21 dagen voor de afreis.

meer info en inschrijven 
Carina Verster-Rotthier | Verhoevenlei 18 | T 03 295 63 40

De kandidaten van de eerste
stemmingsronde zijn bekend!

Ga naar www.brasschaat.be en stem!b h b

Welke ondernemer mag van jou 
naar de volgende ronde? 

zwerfvuilvrijwilliger worden
Woon je graag in een zwerfvuilvrije 
gemeente en wil je jezelf inzetten tegen 
zwerfvuil? Registreer je dan als Zwerfvuil-
vrijwilliger. Je raapt dan blikjes, papiertjes 
en ander zwerfvuil op en zorgt mee voor 
een propere en aangename omgeving. Je 
beslist zelf wanneer, hoe vaak en hoe lang 
je werkt.

De gemeente zorgt voor het nodige mate-
riaal en een verzekering tegen lichamelijke 
ongevallen. Per volle zak zwerfvuil wordt 
er door de gemeente 1 euro naar een 
goed doel van jouw keuze gestort. 

Indien je als vereniging deelneemt is dit 
zelfs 3 euro en kan je kiezen tussen een 
goed doel of je eigen clubkas.

actiekaart Mooimakers
Plan je een actie en wil je dit graag laten 
weten aan je buren en de rest van onze 
inwoners? Ga dan naar de website van 
mooimakers en kondig je actie aan op de 
actiekaart! Zo kunnen ook andere zwerf-
vuilruimers jouw actie steunen. 

www.brasschaat.be  
www.mooimakers.be

behaag...natuurlijk 
2018!

Koop tussen 1 september en 
26 oktober streekeigen haagplanten 

tegen sterk verlaagde prijzen. 

meer info

31 nieuwe zitbanken zoeken sponsors 
In 2011 deed het gemeentebestuur een eerste oproep naar zijn bewoners om nieuwe 
zitbanken, van de hand van de Brasschaatse topontwerper Axel Enthoven, te spon-
soren. De zitbanken waren een instant succes. De eerste drie reeksen vonden in een 
mum van tijd een sponsor. Momenteel zijn er 55 banken gesponsord. 

Nu, anno 2018, brengt het gemeentebestuur een vierde reeks in het straatbeeld. Meestal ter 
vervanging van oude zitbanken, maar er komen er ook enkele nieuwe bij. In totaal kunnen er 
bij deze vierde oproep 20 banken gesponsord worden, verspreid over 13 locaties.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op www.brasschaat.be onder 
actueel/nieuws vind je een over-
zichtsplan en de exacte locaties 
van de te sponsoren banken. De 
groene bolletjes geven reeds ge-
sponsorde banken aan, de rode 
zijn de nog te plaatsen sponsor-
banken. 

Kies je bank uit, en voor het 
vaste bedrag van 500 euro 
per zitbank zetten we een kort 
tekstbericht op een plaatje dat 
verwerkt wordt in de leuning van 
de zitbank. 

Het volledige sponsorreglement 
kan je op de site raadplegen.

Zin om een bank sponsoren? 

dienst planologie
T 03 650 29 30
planologie@brasschaat.be
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Kapper voor gans het gezin
op afspraak van dinsdag t/m zaterdag

Lage Kaart 312 • 03/651 67 70
Farida 0497/570 975 en Tinneke 0492/534 168

Hairstyling Serneels 
Bon

Luxe haarverzorging + hoofdmassage
bij brushing

Bouwbedrijf J. Valckenborgh B.V.B.A.
STARRENHOFLAAN 5 - 2950 KAPELLEN

TEL. (03) 660 14 20 - FAX (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be 

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en 

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

Wij zijn op zoek naar ervaren stielmannen met passie voor hun beroep.
 Daarom zijn ook 50-plussers meer dan welkom!

• Kraanman
• Ervaren metsers
• Ervaren schrijnwerker
• Ervaren meubelmaker

Bent u werklustig en heeft u veel ervaring, gelieve zich dan 
te melden op onze burelen of op het nr. 03/660.14.20.

WIJ BIEDEN: 

• Goed loon

• Werven ten 

 noorden van 

 Antwerpen

Cindy Van den Bergh

professional organizer – opruimcoach

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via 
 0492 12 45 56 of info@organizenmeer.be.

Neem ook een kijkje op www.organizenmeer.be.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
BEZOEK TENT. “ HORTA & WOLFERS “: JUBELPARKMUSEUM 
BRUSSEL VRIJDAG 26/10. 2018 is het jaar “ Horta inside out” te 
Brussel“. We bezoeken op vrijdag 26 oktober de prachtige tentoon-
stelling “Horta & Wolfers “, in het Jubelparkmuseum te Brussel.De 
tentoonstelling Horta & Wolfers toont het authentieke interieur zoals 
de art-nouveau architect Victor Horta dat in 1912 had ontworpen voor 
de zaak van de beroemde juweliersfamilie Wolfers in de Arenberg-
straat in Brussel. De prijs voor het museum (toegang/ groep + gids) 
bedraagt 20€ pp. We nemen om 7h50 tram 2 of 3 aan de eindhalte aan 
Carrefour om daarna met openbaar vervoer naar het Jubelparkmuse-
um te gaan. Ieder betaalt zelf haar metro- en treinkaartje. Inschrijven 
bij Esther Weymeersch - tel 03.344 07 96. Gelieve eerst telefonisch 
te reserveren en dan pas te betalen op het rekeningnummer van 
Femma Brasschaat Centrum BE28 1030 4543 9720. 

klaar 

voor 

school!

COPYSHOPTEKEN & PLANKANTOOR

www.repro.be

MEETGERIEF

wwiijj hhelpen u bij
aall uuw sscchhooolaankopen

plaats 17
lijstduwer 1STE kolom 

Adinda 
Daadwerkelijk

voor U!17
www.adindavangerven.be

RAAMCOMFORT ZONWERING

Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937   info@raamcomfort.be   Wim 0472-922464

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Donderdag  27/09/2018 - van 20 tot 22.30u 
De Eekhoorn, Hoge Kaart 80, Brasschaat

Iedereen van harte welkom

VOCAAL ENSEMBLE  Bloezette
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Christophe Thomas (Open VLD), Didier Van Dooren (CD&V),

Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang), Philip Cools (N-VA),

Rob Eeman (PVDA) & Steven Broos (Brasschaat 2012)

gaan met elkaar in debat over de ondernemers-

thema’s uit het memorandum van UNIZO-Brasschaat.

Moderator: Bart De Clerck

Memorandum downloaden? www.unizo.be/antwerpen/provincie/brasschaat
Deelnemen? Laat het ons weten op: info@unizo-brasschaat.be

Verkiezingsdebat:

Ondernemend Brasschaat Kiest!

woensdag 3 oktober 2018

om 20 uur (deuren open om 19u45)

Remise - Gemeentepark 3 - Brasschaat

V e i l i g   t h u i s   i n   e e n   w e l v a r e n d   B r a s s c h a a t

N-VA
 

Brasschaat Er is geen behoefte aan een tram in
Brasschaat, er is trouwens geen plaats voor, 
en de investering is totaal onverantwoord. 
Wij willen een groene landelijke gemeente 
blijven en proberen de verstedelijking van 
Brasschaat tegen te gaan. 

In overleg met de middenstand willen we 
de parkeermogelijkheden in de gemeente
optimaliseren door duidelijke bewegwijze-
ring en meer parkeerplaatsen creëren met 
een groene parking tussen het oude gemeen-
tehuis en de Rozenhoeve en een ondergrondse
 parking aan het kerkplein.

En in een groene gemeente moet de fiets de 
voorkeur genieten voor kleine trips. Aanleg 
van  fietspaden in asfalt en aparte verlichting 
staan hoog op ons verlanglijstje.
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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

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

De corsowagen “Arabian derby” van Buurtschap Zuidhoek was 
dit jaar dé grote winnaar. Dat hun ontwerp bij iedereen in de 
smaak viel, blijkt wel uit de vele prijzen die ze gewonnen heb-
ben. Naast de eerste prijs van de vakjury, wisten ze ook nog de 

het publiek in de wacht te slepen. Een prestatie om trots op te 
zijn. Een stoet zoals die moet zijn “Het was vandaag dé perfecte 
corsodag: stralende zon, briesje wind, niet te warm, heel veel 
volk en … een fantastische stoet. De buurtschappen hebben het 
publiek weer weten te verbazen met hun ontwerpen en kleuren.” 
zegt woordvoerder Dennis van der Meer. Dat de Zuidhoek met 
zoveel prijzen er vandoor gaat, is niets voor niets. “Dit is wat het 
publiek wil, een wagen die uitdagend is, een wagen die beweegt, 
een wagen die het publiek betrekt bij hun ontwerp en er deel van 
uit laat maken. Knap gedaan door de Zuidhoek. Er is goed over 
hun ontwerp nagedacht en nog beter uitgevoerd.”
’t Fonkeltje Vorig jaar nog tweede, dit jaar een eerste plaats. 
Geert Bogaerts, ontwerpen van de Zuidhoek: “Wauw, wat een 
schitterend gevoel. We hebben een zware en lange nacht achter 
de rug, maar al deze prijzen winnen is waar we het voor doen. Dit 
is ‘t Fonkeltje in mijn ogen en in die van al onze wagenbouwers 
na het winnen, maar nog meer die in de ogen van het publiek. 
Ze vonden het fantastisch en gingen er helemaal in op. Dit is 
wat voor mij een corso moet zijn. Hier gaan we nog heel lang 
van genieten.” De volledige top-3 ziet er als volgt uit: 1. Arabian 
derby – Buurtschap Zuidhoek 2. Gravity – Buurtschap KLJ 3. Ons 
depot – Buurtschap Marsweg*Neervenweg
De volledige uitslag is te lezen op www.bloemencorsoloenhout.be.

“ARABIAN DERBY” VAN BUURT-
SCHAP ZUIDHOEK WINT 67E 
BLOEMENCORSO LOENHOUT

Te koop gevraagd: Inland-
se eikels. Enkel zuivere 
eikels in stevige zak. € 0.2/
kg. 26/09 - 17/10 - 31/10 
18u en 19u30. Leopoldslei 
62 - 2930 Brasschaat

Garage verkoop op 22 
en 23 september, adres 
Bredabaan 821

Leerkracht Duits zoekt 
werk voor bijles, 50j. Han-
del. 0475/860 975

Ik zoek werk als poets-
vrouw, strijken, babysitten. 
Ik heb goede referenties. 
Andreia 0465/489 486

Goedkoop verwijderen 
van bomen met hoogte-
werker.0487/715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 
0487/715 534

Afbreken van uw tuin-
huis, garage en afvoer. 
0487/715 534

Heilige Clara, het helpt 
echt. Veel dank.

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

SVB Driehoek
21 september 2018
20:00 Vaders - Het vervolg
22 september 2018
09:00 U8B - Sint-Job
09:00 U8A - Olse
09:00 U9B - Heibos
09:30 Gooreind - U7A

10:00 Nieuw Stabroek - U12B
11:30 U11A - Sint-Job
11:30 Berendrecht - U7B
11:30 U10B - Cantincrode
11:30 U10A - Achterbroek
11:30 U11B - Olse
12:00 Stabelino - U15A
12:15 Simikos - U15C
12:30 Ternesse Wommelg. - U6A
14:00 U17B - Olvac
15:00 Kalmthout - U15B
16:00 U17A - Excelsior Essen
17:45 U21 - Olvac
U9A VRIJ - U6B VRIJ - Vrij: Dames
23 september 2018
09:30 Res C - Patro Hoevenen
09:30 Vriendenm.: U13 - Halle
10:30 Vlug Vooruit - Res B
12:15 Reserven A - Cantincrode
13:00 Sponsorreceptie + inhul-
diging kleedkamers 
15:00 1ste pl. - Riko Hubertus

Wij zijn op zoek naar een 
naschoolse kinderopvang 
voor onze 2 kindjes (2 en 
5 jaar),gecombineerd met 
licht huishoudelijke taken. 
Dit op ma, do en zater-
dagvoormiddag. Spaan-
stalig is een plus. Regio 
Brasschaat 0489/008.308

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 
verhoord, 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. P.H.

Perfecte werkvrouw 
gevr. Nederlandstalig voor 
4 uur in rookvrije woning te 
Kapellen. Onnodig te so-
liciteren zonder ervaring. 
Tel. 03/664 24 83
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 CD&V stelt voor:

 Straffe verhalen 
 van de Polygoon
 

Met vertellingen van:

Luc Gowie 

Dirk de Kort 

Marcel Stoffelen
Leo Rombouts 

Zondag 
23 september
Vertrek 13u30
bij Café Belle Vue

Inschrijven kan tot 15 september bij:
Lutgart Smekens 0477 87 20 75
lutgart.s@skynet.be
Deelname = €2 / persoon

Marleen Van Gelder
Familiale bemiddelaar KUL

marleenvg24cdenv@gmail.com

SCHEIDING
Sneller je leven
terug in eigen
handen nemen

PLAATS

24

DIRK FEESTTE

Filatelie-expo tijdens Mariaburgse Feesten
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ZIJN WIJ OP 
ZOEK NAAR U?

LOODGIETER / INSTALLATEUR SANITAIR 
& CENTRALE VERWARMING

#versterkonsteam #voltijds #ervaring 
#nl/fr #zelfstandig #teamverband
#interesse? #contacteerons

+32 (0)3 312 43 29
Bredabaan 179 - Merksem

dave@brovan.be
www.brovan.be

De glazenwasser bvba

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

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

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

RAAMCOMFORT ZONWERING

Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937   info@raamcomfort.be   Wim 0472-922464

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor

Dit inclusief kinderdagverblijf, gevestigd aan de Augustijnslei, 
wordt uitgebaat door 3 enthousiaste onthaalouders en maakt 
deel uit van de vzw Dienst voor Onthaalgezinnen. Het was 
Emmy Leemans-Devriendt die in 1976 met de Onthaalgezinnen 
in Brasschaat van start ging. Eigenlijk uit het niets,… gewoon 
bij haar thuis op de Bredabaan, op basis van vrijwilligheid en 
een enorme gedrevenheid. In de loop van vele jaren leverde zij 
pionierswerk en zette de kinderopvang in onze gemeente op de 
kaart met, naast de Dienst Onthaalgezinnen, ook kinderopvang 
’t Hemeltje, 't Zandmannetje, buitenschoolse kinderopvang, en 
kinderdagverblijven Tinkelbel en Sterrekadees. De laatste jaren 
vermindert overal in Vlaanderen het aantal individuele onthaal-
ouders, deels omdat ze alleen moeten werken en deels omdat 
het gebeurt in de privéwoning en voor het eigen gezinsleven 
niet altijd vanzelfsprekend is. De vraag naar kinderopvang blijft 
evenwel even groot. Daarom rijpte binnen de Dienst voor Ont-
haalgezinnen het idee om meerdere onthaalouders te laten 
samenwerken op een externe locatie die voldeed aan de kwa-
liteitsvereisten van Kind en Gezin en voor de vzw betaalbaar 
was. Er werd een goede samenwerking gevonden met vzw Ro-
tonde aan de Augustijnslei, en het project kon op 4 september 
2017 de deuren openen als eerste inclusieve kinderopvang in 
Brasschaat: een kinderdagverblijf waar ook kindjes met een be-
perking terecht kunnen en waar bewoners van Rotonde mee 
assisteren in de werking. En dat zowel op logistiek vlak (bedjes 
verschonen, was insteken en wasgoed plooien) en op pedago-

te pluim alvast aan Heidi, Sanne en Annemie die elke dag in de 
weer zijn in Sterrekadees. De vernieuwde raad van bestuur gaat 
de komende maanden de uitdaging aan om volgens hetzelfde 
recept -dus met samenwerkende onthaalouders op één locatie- 
een ander kinderdagverblijf in Brasschaat tot stand te brengen.

STERREKADEES BLAAST 
EERSTE KAARSJE UIT



MERKSEM
KALMTHOUTSESTEENWEG 15
Mooi gerenoveerde gezinswoning met 4 slaapka-
mers en dressing, ruime zolder met mogelijkheden 
en tuin met zij-ingang en 2 terrassen. Mogelijkheid 
tot huren van garagebox aan € 45/maand. Elektri-
citeit is conform! EPC: 353

€ 295.000

HOEVENEN
MARKT 6 
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk.

€ 310.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

HOEVENEN

EKEREN

HOEVENEN

OUDE HOEVEWEG GARAGE 4
Ruime garagebox van 52m² gelegen nabij het 
centrum van Brasschaat

€ 37.500

AUGUSTIJNSLEI 128 - 2DE
Zeer rustig gelegen ruim appartement ca 140 m² 
met 2 slaapkamers, living 50 m², modern ingerichte 
keuken en een garage in verzorgd gebouw op 
enkele minuten van Bredabaan en centrum van 
Brasschaat. Lift aanwezig. EPC: 216

€ 795 + € 40 kosten

SPECHTLAAN 11 - 2DE
Bijzonder gunstig gelegen ruim app met 3 slk.
Aangename groene woonomgeving op kleine 
afstand van Centrum,Bredabaan en park van 
Brasschaat.Alle hedendaags comfort. Bouwjaar 
1998. Mogelijk inpandige garage bij te kopen mits 
meerprijs. EPC: 173

€ 250.000

VAN HEMELRIJCKLEI 80/82 
Nieuwbouw assistentie-flat met 2 slk in mooi 
afgesloten parkdomein ‘Prins-Kavelhof’ nabij het 
centrum van Brasschaat.Het gehele domein telt 191 
assistentie-flats. Er zijn verschillende ontspannings-
mogelijkheden, een receptie en lunchrestaurant. 
Mogelijkheid tot huren van ondergrondse auto-
staanplaats. EPC: 66
€ 298.500

BRECHTSEBAAN 56
Gezellige en goed verzorgde woning. Ind.: Glv 
inkomhal, living, keuken, badk., apart toilet, 
waspl., overdekt terras en mooie tuin. 1ste verd. 
3 slpks. Met kelder en zolder.  Achteringang 
voor fiets. Aparte garage + oprit voor 3 wagens. 
Goede ligging nabij school, voetbal, openbaar 
vervoer. EPC: 651
€ 319.000

BERGSTRAAT 52 - 2DE
Gunstig gelegen ruim app mt 2 slk en garage in 
verzorgd en goed onderhouden gebouw te ‘Bras-
schaat-Kaart’.Bwjr 1994.Lift aanwezig. Voorzien 
van alle hedendaags comfort. Aangename ligging 
nabij winkels,scholen en openbaar vervoer,op 
kleine afstand van centrum. EPC: 206

€ 242.500

OUDE HOEVEWEG GARAGE 5
Ruime garagebox van 53m² gelegen nabij het 
centrum van Brasschaat en Miksebaan

€ 37.500

ZEGERSDREEF 82
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 717
€ 350.000

ZEGERSDREEF 84
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 705
€ 350.000

ZEGERSDREEF 82/84
Zeer gunstig gelegen OBB in residentiële woon-
omgeving.Opgericht in 1960 en opgesplitst in 2 
delen,type  ‘kangoeroewoning’.De afwerking en 
inrichting in de woning is wel gedateerd en dient 
gemodeniseerd te worden.Prachtig perceel van 
1200 m²-straatbreedte 20 m. EPC: 82: 705 - 84: 717

€ 675.000

BUXUSLAAN 25
Goed gelegen halfopen bouwgrond van +- 577m². 
Rustige omgeving.

€ 189.500

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke woning met 2 slaapkamers en tuin, zij-in-
gang naast de woning. Tuintje met achteruitgang. 
Gelegen in doodlopend straatje nabij centrum 
van Ekeren Donk. De woning is reeds gedeeltelijk 
gerenoveerd maar moet wel nog iets verder 
afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 71
Gerenoveerde woning met praktische zij-ingang, 
2 ruime slaapkamers waarvan 1 met dressing en 
tuintje gelegen nabij het centrum van Ekeren Donk. 
Recente badkamer en keuken. Nieuwe pcv-ramen 
met hoogrendementsglas. EPC: 640

€ 225.000

VORDENSTEINSTRAAT 91
Gezellige, mooi verzorgde rijwoning. Glv: inkomh,
ruime living met veel lichtinval, open keuken, 1 slpk,
tuin, terras en koer. Tussenverd.: badkamer, hoger
gelegen zijn er nog 4 slpks en een apart toilet. Met
kelder.  Goede ligging, op wandelafstand van
openbaar vervoer en school. EPC: 567

€ 235.000

KASTANJELAAN 18 - 1STE
Mooi gerenoveerd appartement met 2 slaapka-
mers, terras en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met uitzicht op een parkje. Ruime living 
met moderne open keuken, afzonderlijk toilet, 
praktische berging. Overal Pvc ramen met dubbele 
beglazing en rolluiken. Energiezuinig! EPC: 196

€ 195.000

EKEREN

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRECHT

WILGENDAALSTRAAT 21
Deze leuke woning met mogelijkheden (nog verder 
af te werken) is rustig gelegen vlakbij het centrum 
van Schoten.  Glv.: inkomh., toilet, living, open keu-
ken, badk., tuin + achteraan een bergplaats/atelier 
met aparte cv ketel gas.  Op de eerste verdieping 
zijn er 3 slpks.  Met kelder. EPC: 564

€ 209.000

HOGE HEIDE 51
Rustig gelegen buitenverblijf in blokhut-systeem 
met 1 slaapkamer op mooi perceel van 677 m². 
Aangename ligging bij camping ‘Keienven’. 
EPC: 1489

€ 98.500

LARKENDREEF 49
In groene omgeving gelegen, ruime villa, geschikt 
voor iemand met vrij beroep.  Dit landhuis omvat 
5 slpks, een living, 2xbadk, 2xterras, ingerichte 
keuken en een ruime tuin. Op de 1ste verd is een 
polyvalente ruimte+praktijkruimte(46m²) voorzien 
met aparte trap en deur. Met carport.  Zeer rustige 
ligging! EPC: 385
€ 595.000

SCHOTEN
STANISLAS MEEUSLEI 20
Te moderniseren rijwoning. Glv: inkomh, ruime in-
pandige garage met oprit, grote tuin en magazijn. 
1ste verd.: hal, toilet, living en ingerichte keuken 
met toestellen. Hoger gelegen zijn er 3 slpks en 
een badk. Met kelder. Elektriciteit is conform. Con-
densatieketel gas is vernieuwd in 2011. EPC: 379

€ 235.000

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)

HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 112 - GLV
Nieuwbouwwoning in residentie ‘Polderzicht’ met 
Zuidwest tuin/terras en prachtig panoramisch zicht 
over de achtergelegen polders. Gemeenschap-
pelijke vuilnisberging en meterlokaal aanwezig.

€ 259.900

(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)
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 
www.notarisdeferm.be en 

https://immo.notaris.be/immoplatform-public_v1/
notary_details/#/352107

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE: -
tement op 1ste V met salon-eetkamer, hall, keuken met 
terras, kleine slaapkamer, grote slaapkamer, badkamer 
met douche en toilet, kolenkelder KL1 en provisiekelder 
PL1 – klein beschrijf !
MERKSEM: Lambrechtshoekenlaan 155 - appartement 

slaapkamers, living met eethoek en open keuken.
MERKSEM:
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 

-
plaats 5 en garage 33.
MERKSEM:

-
kamers, badkamer, WC.         
SCHOTEN:

-
mer, apart toilet, kelder.
TESSENDERLO:
weekendwoning.

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

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

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Poëziewedstrijd 
‘Kom Dichter in Beeld’ 

2018-2019
De bibliotheek van Brasschaat 
organiseert samen met de 
Standaard Boekhandel Bras-
schaat, Academie Noord en de 
Gemeentelijke Academie voor 

poëziewedstrijd ‘Kom Dichter in 
Beeld’. Jongeren tussen 7 en 
18 jaar schrijven een gedicht bij 
een foto uit het album van ‘Kom 
Dichter in Beeld’. Deelnemen 
kan tot en met 12 november. 
Er zijn mooie schrijf-, lees- en 
doe-prijzen te winnen. De beste 
combinaties van foto en gedicht 
zijn een maand lang te bewon-
deren in de hoofdbib en worden 
gebundeld in een poëziealbum. 
Twee jaar geleden organiseer-
de de Openbare Bibliotheek 
Brasschaat een eerste suc-
cesvolle editie van haar poë-
ziewedstrijd voor jongeren met 
beeldmateriaal van leerlingen 
van Academie Noord. Dit doen 
we ook dit jaar. Jongeren van 
7 tot en met 18 jaar worden 
gevraagd om een gedicht te 
schrijven bij een inspirerende 
foto of kunstwerkje. De deel-
nemers kiezen daarvoor een 
foto uit het online album van de 
poëziewedstrijd. De wedstrijd 
is opgedeeld in 3 leeftijdscate-
gorieën: 7-10 jaar / 11-14 jaar / 
15-18 jaar. Deelnemen kan tot 
en met 12 november 2018. 
De professionele jury bestaat 
uit Peter Holvoet-Hanssen, 
Noëlla Elpers, Wim Geysen, 
Daniël Billiet en Goedele Ho-
remans. Er zijn leuke prijzen 
te winnen: een ticket voor het 
Young Adult Festival (YALFEST 
2019),  poëziebundels en de 
dichtbundel met de winnende 
gedichten en foto’s. Bovendien 
ontvangen de winnende en een 
aantal beloftevolle deelnemers 
die net buiten de prijzen vielen, 
een uitnodiging om deel te ne-
men aan een poëzieworkshop. 
Onder begeleiding van een 
jeugdauteur wordt er dan aan 
het gedicht gewerkt. Bij de 
start van de poëzieweek in 
januari 2019, vindt de fees-
telijke prijsuitreiking plaats in 
de hoofdbibliotheek. Leerlin-
gen van de Academie voor 
Muziek en Woord dragen dan 
de winnende gedichten voor. 
Diezelfde avond start ook de 
tentoonstelling met de winnen-
de gedichten en hun bijhorende 
beeld. De bibliotheek zal de 
10 beste gedichten van elke 
leeftijdscategorie en hun bege-
leidende foto’s exposeren in de 
hoofdbibliotheek. Deelnemen? 
Lees het wedstrijdreglement en 
mail je ingevulde inschrijvings-
formulier en gedichten naar 
sjat.franssen@brasschaat.be 
meer info
http://brasschaat.bibliotheek.be

myriam

van honste
2de plaats
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Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

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

UW PARTNER VOOR
BRUSSELS INVESTERINGSVASTGOED
Afspraakpunten en kantoren te Brussel - Antwerpen - Gent

Vastgoed specialist voor expats 
zonder risico en zonder zorgen • eigen beheer & verhuurservice

T: +32 475 69 82 54
kris.borgers@investvast.be • www.investvast.be

60%
Huurders

130.000
Expats

30
Jaar ervaring

1200 
Appartementen in beheer

95%
Verhuurd

Vraag naar 
uw GRATIS 

investeringsanalyse
www.investvast.be

Problemen met uw 
verwarming, gas of mazout? 

Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd in: 
Onderhoud en herstelling 

CV gas/stookolie
met wettelijk reiniging 

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren Sorenco Schilde • 03 385 88 88 • www.sorenco.be

OPEN HUIS 
zaterdag 22 september 

van 11-12 uur 

Acacialei 2 • Brasschaat
Halfopen renovatiecottage 

op 1170m², 4 slpk

Alle tuinwerken, hagen 

Dame geeft  compu-
ter-smartphoneles aan 
huis, mail, internet, fo-

Ik zoek poetswerk in huis, 

Gepens. chauffeur 

Te huur 

Zoek gratis gerief 

 Mon, 

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Ambachtelijke pralines. 

Albert doet alle repara-
ties,

Te huur: 

Living op massieve par-
ket, open keuken( met 

met bad/douche,apar-

Te huur: 
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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

Schoten, Fluitbergstraat 48:
Een half open bebouwing: Gelijkvloers: living met ingebouwde bureauruimte, volledige 
vernieuwde en geïnstalleerde keuken, badkamer met bad, douche en lavabo, aparte 
waskamer/berging & aparte toilet, toegang tot de kelder. 1ste verdieping: 4 slaapka-
mers en een luik met toegang tot de zolderverdieping waar men nog een slaapkamer 
van kan maken. EPC 649 kWh, Elektrische keuring niet conform, verwarming met gas-
kachel, Opp.: 250m², K.I.: € 448,00, (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 63427)

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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 Meeussen & Zn

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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 IID&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

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

TE HUUR

Batimmo Vastgoed
 03/292.50.50 of 

0473/45.77.37

Charmante recent gerenoveerde 
villa met mooie tuin

Mariaburg - Willy Staeslei 83

Hal, toilet, zeer ruime woonkamer, geïnstalleerde keuken, berging, 
garage, 3 slaapkamers, dressing, badkamer, bergzolder. Over-
dekt terras, zonneterras en tuin Maandelijkse huurprijs € 2050

Schilderw. Gypr. Lamin. 
all., sort., bezet., schild. 

Mooi Gelijkvloersapp te 
huur: zonnige living op 
massieve parket, keuken 
met toestellen en berging. 
2 slaapkamers op parket, 
1 met ingemaakte kasten. 
Badkamer met dubbele 
lavabo en bad/douche, 
aparte wc. Tuin met over-
dekt terras en tuinhuis, 
garage. Huurprijs: 870€ 
tel: 0477/788.916. 

Aankoop van alle wa-
gens, met of zonder scha-
de. Vlot en correct afge-
handeld! Erkende han-
delaar. T0476/749 178

Te koop: Droog brandhout 
kl. v. thuisgebr. 0495/914 
096

Ik zoek schoonmaak-
werk, babysitten, strijk, 
tuinwerk, Engelse les. 
0465/876 037

Te koop: assistentie-
woning “Prins Kavelhof” 
Brasschaat: nieuw, 2 slp 
kamers, geïnstalleerde 
keuken, vloerverwarming, 
80m, ruime living, terras 
en berging, 12% btw, geen 

euro - 0498/299.501

Studente zoekt werk 
(Claudette) 0485/135 865

myriam

van honste
2de plaats
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Algemene houthandel  I  Binnendeuren     
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket     
Terras- en gevelbekleding

Ons vakmanschap in 
uw bouwpakket

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Bezettingswerken bin-
nen en buiten schilderen. 
0496/873 461

Magazijn te huur: 40m², 
Kortestraat 9 Brasschaat. 
Tel. 0495 246 120

Tuinman/klusjesman ge-
zocht: Ik ben op zoek naar 
een tuinman die een paar 
keer per maand kan ko-
men - uren zijn vrijblijvend 
en villa is te Kapellen. 
0475/523 523 

Gazon renoveren dmv 
verticuteren en inzaai-
en met professionele 
machines. Na 15 da-
gen zichtbaar resultaat. 
0472/21.55.40 
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

WUUSTWEZEL

U
IT

 D
E

 H
A

N
D

 T
E

 K
O

O
P

VERKOOP UIT DE HAND AAN 
DE MEEST BIEDENDE van een 

WONING met GARAGE
gelegen te WUUSTWEZEL,

JOZEF REYNIERSSTRAAT 4

Wuustwezel-2de afd., sct. G, nr. 0459V4P0000, opp. vlgs. 
kad.3a. 25ca., met als ind. : Glvls: zij-ingang met apart toilet, 
Living, keuken, badk.met toilet en bad, aanbouw/zitplaats en 
berghok, 1ste verd. : nachthal + 4 slpks, Zolder : niet afge-
werkt via uitklaptrap in kleinste slaapkamer bereikbaar, klein 
kelder, losstaande garage. CV op aardgas – EPC: 268 kWh/
m² - elektr. inst. voldoet niet – bodemattest dd. 15/03/2018 
– stedenb. uittr. dd. 10/04/2018 - Geen bouwovertr. – Gvg. – 
Gdv.– Gvkr. Vlaamse Codex RO – Gvv. – Geen As-built attest 
– Niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied of in 
een recent overstroombaar gebied /niet in risicozone - Volgens 
het gewestplan Antwerpen : woongebieden. Het goed is niet 
opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, land-
schapsatlas, inventaris van houtige beplantingen met erfgoed-
waarde, de inventaris van historische tuinen/parken of in een 
vastgestelde archeologische zone. 
Bezichtigingen mog. na afspraak met mevr. Kelly Nuytemans 
(SHVM De Voorkempen-h.e.), GSM : 0483/53.20.11 of e-mail: 
kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be

BIEDINGEN 
kunnen schriftelijk gedaan worden 

tot en met maandag 15 oktober 2018 per e-mail naar 
hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar 
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst 

vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck. 
Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen ge-
boden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren 
van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed 
wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag 
het hoogste aanvaardbare bod uitbrengt. 

Verdere inlichtingen en foto’s op 
www.immoweb.be

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING 
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN

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

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

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
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.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

VOLG DIT NAJAAR EEN CURSUS !  
Thais koken of sushi leren maken, gitaar of mondharmonica zonder notenleer, meubels maken, 
handlettering, make-up  …..  je kan in het vormingscentrum DAKHUUS aan de Bredabaan terecht! 
Wat dacht je van een cursus Italiaans of Frans? Wie met de computer wil leren werken, kan dan 
weer nog steeds terecht in de cursus ABC van de PC. Het Dakhuus voorziet ook een cursus 
rond werken met je Smartphone en tablet. Het aanbod creatieve en ontspanningscursussen is 

enorme aanbod kooklessen ? Mindfulness brengt je dan weer tot rust. Er is zo veel keuze! Graag 
meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13-17u, woe  
17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org . Spring gerust ook eens binnen op de Bredabaan 
696 in Brasschaat 
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- Heeft u hoge energiekosten?

- Is uw centrale verwarmingstoestel 
 aan vervanging toe?

Vraag vandaag nog uw vrĳ blĳ vende prĳ sofferte aan.

U kan ook bĳ  ons terecht voor:
Onderhoud en herstelling cv gas/stookolie met wettelĳ k reinigings- en 
verbrandingsattest • Sanitair • Reinigen schoorstenen • Camera inspectie
schoorstenen • Plaatsing inox gaas (anti vogelnesten)

VERWARMINGSBEDRĲ F DE CUYPER
Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • Tel: 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be • info@decuyperbvba.be

Bĳ  aankoop van een nieuwe condensatie gasketel Vaillant 
Ecotec VC of VCW, vanaf 2500 euro!

- €155 korting of gratis weersafhankelĳ ke regeling VRC700*.

- 5 jaar garantie i.p.v. 2 jaar op Vaillant Ecotec Plus toestellen 
(algemene voorwaarden zie www.vaillant.be/5jaar)

*Actie geldig van 01/10/2018 t.e.m. 30/11/2018 - Niet cumuleerbaar met andere acties.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Op woensdag 26 september organiseert MOEV (vroeger Stichting Vlaam-
se Schoolsport) in samenwerking met vzw Sport Plus, Sportpromotieteam, 
Sport Vlaanderen, Atletiekclub Break, Sportoase en diverse sponsors voor 
de 30ste maal een scholenveldloop voor leerlingen uit het lager en secun-
dair onderwijs in Brasschaat. Deze veldloopdag is de symbolische startdag 
voor de school- en jeugdsport. Het is tevens een ideaal moment om de 
fysieke conditie van de Brasschaatse jongeren na te gaan. 
De veldloopdag vindt plaats van 13 tot 17 uur op de weide vóór de Hemel-
hoeve in het gemeentepark van Brasschaat. De eerste reeks van het se-
cundair onderwijs start om 13 uur, deze van het lager onderwijs om 14.45 u. 
Deelnemen is belangrijker dan winnen, dat is het motto. Het is de bedoeling
om veel kinderen en jongeren op een gezonde manier te doen sporten! 
Inschrijven voor de veldloopdag kan via de sportleerkrachten van de 
Brasschaatse scholen. Kinderen die in Brasschaat wonen maar er niet 
naar school gaan, schrijven zich in via de sportdienst, Bredabaan 407.
Telefonisch op het nummer 03 650 03 30 of per mail sport@brasschaat.be.

STARTSCHOT VAN EEN NIEUW 
SCHOOLSPORTJAAR

Foto’s: sportdienst Brasschaat
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Garage, hal, toilet, 
ruime woonkamer 
met half-open geïn-
stalleerde keuken, 
terras en tuin. 1ste 
verdieping: toilet, 3 
slaapkamers  (13.5-
13.2-9m²)en badka-
mer met douche en 
bad. Tweede verdie-
ping: 2 slaapkamers 
(21-14m²). 
Epc: 281kwh/m².

€365.000 

TE KOOP

Batimmo Vastgoed
 03/292.50.50 of 

0473/45.77.37

stijlvol afgewerkte woning
(bj 2005/2006)

BRASSCHAAT - Lage Kaart 158b

Volwassenenatelier ‘t Kratje
Start nieuw werkjaar
18 september 2018 

Ons kleiatelier is opgeruimd en 
alles staat aan kant om terug te 
starten. De cursusreeksen starten 
op di. 18/9, 6 lessen lopen tot de 
herfstvakantie. Onze cursusreek-
sen staan voor iedereen open. 
Klei-atelier is open behalve tijdens 
de schoolvakanties: di.-avond van 
19u30 tot 22u, woensdagvoor-
middag van 9u tot 11u30 (volzet). 
do.voor- van 10u tot12u30 en 
namiddag van 13u30 tot 16u. 
Bijdrage in onkosten € 5 per ses-
sie. Voor deze ateliers is er altijd 
begeleiding aanwezig.
Afdeling schilderen. Zoals ge-
woonlijk laten we 2 cursussen 
naast elkaar lopen, een groep 
aquarel  en een groep olieverf/
acril. Voor deze cursussen wor-
den max. 10 cursisten per reeks 
gehandhaafd. Betaling geldt 
als volgorde van inschrijving. 
Dit geldt ook voor de introduc-
tie reeks voor nieuwe kleiers.
Periode: sept./okt. 2018: Aquarel 
dins. van 19u30 tot 22u, 18 en 25 
sept, 02 ,09,16 en 23 okt 2018 -  6 
lessen, Lesgever: Guido Torfs. Bij-
drage € 48. Olieverf en acryl dins. 
van 19u30 tot 22u, 18 en 25 sept, 
02 ,09,16 en 23 okt. -  6 lessen. 
Lesgever: Mella Anthonissen. 
Bijdrage € 48. Introductie klei dins. 
van 19u30 tot 22u. Cursus volzet. 
18 en 25 sept., 02 ,09,16 en 23 okt 
2018 -  6 lessen. Lesgevers: Ludo, 
Stanny en Jan. Bijdrage € 55. 
Reeks beperkt tot 10 deelnemers, 
betaling geldt als volgorde van 
inschrijving. Inschr. bij voorkeur 
via www.kratje.be, via e-mail: 
atelier@kratje.be, tel. Secretaris 
03-663.37.14. Voor de kleiateliers 
is geen inschrijving nodig en de € 
5, wordt ter plaatse betaald. Voor 
de cursussen en de intro klei vra-
gen we de deelnemers om vooraf 
in te schrijven en te betalen op 
rekening  IBAN: BE11 7331 6109 
9448 van: Volwassenenatelier ‘t 
KRATJE vzw. Bij overschrijving 
noteert u uw naam, de dag en de 
naam van de cursus of workshop 
bijvoorbeeld : Peeters Kris, 7-03-
2018 , Olieverf/acryl 

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw. nt roker, ser. 
aanb. 0487/458 528

Te huur: app. V. Duren-
tijdlei 126 Brass. gar., 2 
slpk, hal, liv., ing. kkn, 
berg;, ing. bdk., wc, terr. 
HP €720 + €20 VK. Vrij 1 
okt. 0496/283 600

Te huur:  Garagebox 
3x6m. Kantelpoort, ver-
lichte parking. August. 56 
Brasschaat, vrij. € 75 p/
mnd. Tel. 03/651 37 51

Verloren: Onze spierwit-
te katin is sinds 3 dagen 
vermist. Heeft iemand 
haar gezien in de buurt 
v. K. Bossen of Lage- en/
of Hoge Kaart. Yami heeft 
medicatie en specifieke 
voeding nodig. Dank bij 
voorbaat. tel. 03/651 42 
49.

Lieve vrouw  m. erv. 
en ref. zoekt poetswerk 
0488/669 257

Te huur: Gîte La Semois, 
kindervriendelijk voordelig 
tot 27 personen beleef de 
herfst in Chiny. Geleide 
wandelingen mog. Info: 
gitelasemois.be. Tel. Kris 
Tielemans 0495/796 670

Te huur: Dupl. app. gn 
huisd. Antw. str., Putte. 
0495/329 934

Schilderen en tuinwerk. 
0487/856 864

Te huur: Brasschaat 
Heislag 14. Landhuis in-
stapklaar, 3 slpk, liv., kkn, 
badk, gar., kelder, tuin, 
terras. Tel. 03/651 49 86

Man zoekt werk, tuin, 
e.a.w. 0465/672 696 - 
0465/548 262

Ik zoek werk als poetsvr., 
str; e.a.a.werk. Veel erv. 
0486/503 110

Chiro Zangstonde
Heimwee doet ons hart verlan-
gen. Zaterdag 6 oktober 2018. 
Ruiterehal. Aanvang: 15 uur.

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, ge-
galvaniseerd, mag werk 
aan zijn. Geen geremde. 
0492/263 118

Wil u een bij-job als stu-
dent op bureau. Woe. mid. 
en zaterdag. T. 0475/841 
431

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week

ALLEEN?
Niet meer lang!

Leuke, actieve m/v 
vinden hier nieuwe 

liefde. (35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Rommelmarkt 2-daagse 
29 en 30 sept. SOC Ten-
nis. 0479 391 897

Aankoop van alle 2de-
hands wagens ,zoals 
Jeeps,camionette,Busjes 
met of zonder keu-
ring ook Schade .Tel 
0476/34.58.00
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, 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

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

Bezoek showroom op afspraak
Veldlei 5 | 2970 ‘s-Gravenwezel

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com | www.groepgvs.be

SNELLE SERVICE  |  OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN

-10%KORTING

VRAAGNAAR ONZEREFERENTIES!

| volg ons op 
   

| 03/293.86.51

NIEUW IN UW REGIO!

Contacteer ons vandaag nog

www.franckpoorten.be
   

info@franckpoorten.be  
BE 0658.816.526 | RPR Antwerpen 

koolwitjeslaan 39 | 2950 Kapellen

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

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

ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Ontwikkelingswerk
Afrant Brasschaat

organiseert op 7 okt. 
een SPAGHETTI-DAG

De opbrengst gaat naar de 
bouw van waterputten in enkele 
dorpen te Benin en Burkina 
Faso, de armste landen van 
West-Afrika. € 12 (kinderen tot 
10 jaar € 6) Spaghetti à volonté 
+ 2 pannenkoeken Groep 1: 
11 tot 14 uur. Groep 2: 17 tot 
19 uur. Zaal Ons Middelheem, 
Bredabaan 423, Brasschaat.
Inschrijven verplicht! Pol 03 
651 74 34, Luc 0499 287 499, 
lucliekens2@hotmail.com
Rek. nr. BE24 0004 4359 4538
Te vermelden: naam, aantal 
volwassener, aantal kinderen, 
groep 1 of 2. www.afrant.be
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Ophaling huisvuil september

GFT

MAANDAG   24
DINSDAG   25
WOENSDAG  26
DONDERDAG   27
VRIJDAG     28
ZATERDAG   29

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    17
DINSDAG    18
WOENSDAG  19
DONDERDAG   20
VRIJDAG      21
ZATERDAG   22

Ophaling huisvuil september

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

22-23/09 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

22-23/09 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Gemeentepark 15

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

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

Dierenarts van dienst 

22-23/09 Peluso 03/633 14 16
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

BURGELIJKE 
STAND

Warmoeskerken Lyam 04-09, Kalmthout
Freire Boullosa Sofia 03-09, Merksem
Vandevelde Rick 03-09, Zundert
Hallam Finn 04-09, Schoten
da Silva Brito 06-09, Brecht
Vande Casteele Olivier 06-09, Schoten
Balemans Aden 07-09, Hoevenen
Robberechts Boris 05-09, Wijnegem
Dupont Neuckens Kilino 07-09, Ekeren
Van Ransbeeck Vince 10-09, Antwerpen
Simons Lilly-Jo 10-09, Kapellen
Ceesay Zackariah 09-09, Kapellen

Ackaert Esther 08-09, Essen
Boven Ivy 01-09, Merksem
Doty Edward 05-09, Schilde
Vanlommel Lars 09-09, Stabroek
Jacobs Verbist Toretto 23-08, Brasschaat
Vermeyden Kütemann Berford 27-08, Brasschaat
Duchène Amaya 02-09, Essen
Janssens Juliette 30-08, Stabroek
De Gucht Gobeyn Lars 05-09, Schilde
Van Rompaey Olivier 04-09, Brasschaat
Deburggraeve Helena 10-09, Kalmthout

David Patrick te Brasschaat met Stappers Carine, te Brasschaat
Cuyvers Dennis te Brasschaat met Rutten Joyce, te Brasschaat
Gijsels Tom te Brasschaat met De Weirdt Britt, te Brasschaat
Van Osta Michael te Brasschaat met Verbeeck Aline, te Brasschaat
Houben Kevin te Brasschaat met Istaz Maritsa, te Brasschaat
Van Thillo Michael te Brasschaat met Van de Velde Kelly, te Brasschaat
0120 Van de Velde Glenn te Brasschaat met Dierickx Stevie, te Brasschaat
Adriaensens Johan te Brasschaat met Hoendervangers Karin, te Brasschaat
Vermeiren Frederik te Brasschaat met Verheyden Yara, te Brasschaat

Willemsen Elisabeth, 89 jaar, weduwe van Beyers Adriaan, Brasschaat
Cruysweegs Constantinus, 83 jaar, echtgenoot van Costermans Elza, Kapellen
Schillemans Alfons, 86 jaar, Antwerpen
Goetstouwers Joanna, 79 jaar, weduwe van Vanhaute Aimé, Brasschaat
Meersman Annie, 70 jaar, echtgenote van Palinckx Willy, Antwerpen
Mannien Ludovica, 87 jaar, weduwe van Cloots Antoon, Stabroek
Ruts Edgard, 94 jaar, weduwnaar van De Vocht Anna, Antwerpen
Peenen Jozef, 71 jaar, Schilde
Leijnse Anita, 59 jaar, echtgenote van van den Bergh Ludovicus, Essen
Milo Emilienne, 92 jaar, Kalmthout
Henckens Alice, 90 jaar, weduwe van Prinsmel Jules, Brasschaat
Theuns Maria, 68 jaar, echtgenote van Vinck Marcel, Schoten

MISSIONARISSENFEEST 30 SEPTEMBER
De vrienden van de Brasschaatse missionarissen willen u graag uitnodigen  op het jaarlijks ge-
zellig samenzijn  in Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat Centrum op zondagnamiddag 
30 september (14-18 uur). Zoals altijd zijn er de lekkere pannenkoeken van Pol, borrelhapjes, 
versnaperingen en… niet te vergeten de TOMBOLA met mooie prijzen. We willen hiermee de 8 
missionarissen en hun zendingsgebied vanuit de Brasschaatse parochies een stevige steun ge-
ven.  Wie zijn ze? Mw Margot Boets (steun in Bukavu, Congo), Mw Katie Van Cauwelaert (Chili), 
Zr Maria Pernet (steun in Idiofa, Congo), Mgr Albert Van Buel, salesiaan(steun in CAR/ Kaga Ban-
doro), Pater Frans De Ridder, cicm (pastoor in Taipeh/ Taiwan), Pater Paul De Vinck , w.p. (steun 
in Lubumbashi, Congo) Pater Ludo Goossens, cicm (Tokyo, Japan) en pater Peter Baekelmans, 
cicm,(verbonden met Japan, maar tijdelijk werkzaam in Rome). De solidariteitsnamiddag in Ons 
Middelheem is een gelegenheid tot ontmoeting met vele vrienden en kennissen. We willen er een 

-

NIEUW nummer nl IBAN BE85  0689 0873 2706. We hopen u die namiddag te mogen ontmoeten!
De werkgroep Vrienden van de missionarissen Brasschaat
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-25%

Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20

Geel Antwerpseweg 84 Tel. 014 57 55 00

Wijnegem Krijgsbaan 3/5 Tel. 03 355 49 80Naast Shopping Center

www.buga-auto.bewww.buga-auto.be/stockdeals

www.buga-auto.be/STOCKDEALS

500 Tipo

TalentoRenegade Compass Wrangler

-25%
€ 18.780 
€ 14.280 

€ 30.500 
€ 23.270 

-25%

500L Mirror

-25%

€ 14.295 
€ 18.850 

Panda easy

€ 9.525 
€ 12.440 -25%

4 JAAR
WAARBORG!

-45%

€ 14.940
Excl. BTW

€ 27.310 

-23%
€ 36.380 
€ 45.550 

-21%

-16%
€ 9.795 
€ 11.427 

AIRCO
NAVIGATIE
ALU VELGEN
Bluetooth
Apple Car Play

NAVIGATIE
TOUCHSCREEN
REGEN-LICHTSENSOR
ACHTERRIJCAMERA

Automatische 
AIRCO
DUAL TOP
Lichte vracht 
mogelijk

LEDER
NAVIGATIE
ACHTERRIJCAMERA

€ 15.950
€ 20.400

AIRCO
Bluetooth & Cruise Control

RAADPLEEG ONS VERKOOPTEAM VOOR ALLE VERKOOPSVOORWAARDEN  (AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND)

RADIO, Bluetooth
AIRCO 7 AIRBAGS & RADIO

OP STOCK! AIRCO Bluetooth
NAVIGATIE
Parkeersensoren



Brasschaatse Film,     Nr. 38,     19-9-2018  36

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

• 

• O%
KREDIET !

voorbeeld : KREDIET €500

= Voorschot €0 + 10 x €50

totale LIQUIDATIE toonzaalmodellen!

Pure Luxe - 100% lederen salons uit Italië -10
%

€399

Kom ervaren hoe je
DuivelsGoed kan slapen

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

In- en verkoop van 
oud goud en juwelen

Bredabaan 246
Brasschaat

T.: 03 430 20 83
Info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

‘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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

Schilderw.,
tie, teg., gypr., €10 p. u. v. 
pr. 0484/525 133

Te huur: App. boven Del-
haize. 2e V., lift, ruime 
liv., 2 slpks, bad met inl. 
douche, bergpl., kelder evt 
garage. Direct beschikb. € 
795,00. 0475/500 663


