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BREDABAAN 358

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

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  L E N T E

schilderwerk !   

Christoph

Bang & Olufsen
Brasschaat

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

Bredabaan 1003
Brasschaat

T. 03 633 09 88 
info@o-j-h.be
www.o-j-h.be

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35
      Giovane Brasschaat

Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

The perfect dress
Herfst en winter collectie,

speels, verleidelijk, kleurrijk en luchtig.

Easy to wear, easy to love

GRATIS
SCHATTING

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

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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!

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

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

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

Brasschaat is een groene gemeente met niet minder dan 37.000 
bomen die al sinds jaar en dag onderdeel zijn van ons erfgoed en 
bepalend zijn voor het typische Brasschaatse straatbeeld. Bras-
schaat speelt dan ook graag een voortrekkersrol op het vlak van 
groen en natuur. Daarom dat er, als enige gemeente in Vlaande-
ren, een ‘laanbomenplan’ werd opgesteld waarin het beheer en 
onderhoud van onze laanbomen over heel het gemeentegebied 
kan geoptimaliseerd worden en gekoppeld is aan een natuurbe-
heerplan.                       

BRASSCHAAT LANCEERT 
LAANBOMENBEHEERPLAN
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PLAATS

007
DIDIER
VAN DOOREN

WWW.DIDIER-CDENV.BE

CD&V
BRASSCHAAT

Beko_BelgiumBekoBelgium

be.beko.com

-

-

Official
partner of

grea t
dea ls

CASHBACKTOT €75

Tijdelijk €75  
cashback bij aankoop  

van een A+++ 
 Beko droogkast

Actieperiode:
1-10-2018 t/m 30-11-2018 

Actievoorwaarden:
mybeko.be/droogkasten

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

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.

myriam

van honste
2de plaats

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

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

Aankoop van alle 2de-
hands wagens ,zoals 
Jeeps,camionette,Busjes 
met of zonder keu-
ring ook Schade .Tel 
0476/34.58.00

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

Gepens. chauffeur m. 
auto z. w. ook tuinw. + 
schoonm. 0487/608 078

FinDD

 

AXA Bankagent T: 03/ 293 00 07
M: 0496/12 95 74

Zin in een nieuwe uitdaging?

Ook zo nieuwsgierig?  

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat
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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 DURLET

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 ???

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 26 september
Dagsoep

Chippolatta met witte 
kool in roomsaus

Donderdag 27 september
Dagsoep

Vispan met jonge prei

Vrijdag 28 september
Dagsoep

Fricassée van kip en 
groeten

Maandag 1 oktober
Dagsoep

Varkensmignonette 
in dragonsaus, 
jonge worteltjes

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 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

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

Te huur app.1e verd. Pas-
torijstraat 18 Brasschaat, 
2 slpk. garage, onm.vrij  
650€ tel 0470/313126

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

Bomenpatrickgeerts@gmail.com 
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Comp. Prob. Ik kom a. 
huis herst. Sneldienst 
0496/383 015. Verk. 
comp. o. maat 

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

Bent u op zoek naar 
poetshulp? met dien-
stench.? Bel “eentje meer 
vzw”, geen wachtlijsten. 
Poetshulp beschikbaar. 
0488/408 720

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

Te huur: HOB superge-
isoleerd 2016. 2 slpk met 
ingem. kasten, eiken kkn 
met toest., badk. ligbad, cv 
gas, dubb. beglaz., verlich-
tingsarm. incl., kelder, ter-
ras en tuin 244m². Kenislei 
54, vrij 1/10/2018. €895/
mnd tel. 0478/395 005

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

Om op een andere manier te rekruteren organiseert Defensie (het Bataljon Artillerie) een sportwed-

-
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Dré Van Mechelen
LIJSTDUWER

PLAATS

33

Beste Brasschatenaren,
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!

Hairstyling Serneels 
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

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 

De herfstblues krijgt dit jaar geen kans dankzij het uitgebreide aanbod feelgoodcur-
sussen van het Dakhuus. Zo gaat op woensdagavond 24 oktober de cursus mondhar-
monica van start. Gitaar styart op zaterdag 13 oktober. Doe mee en je zal zien: van 
deze cursus word je helemaal happy! Ook wie op zoek is naar een nieuwe hobby kan 

MONDHARMONICA OF GITAAR  IN HET DAKHUUS
maken, tekenen of schilderen, of wil je je geld leren beleggen … Het zit allemaal in het 
uitgebreide cursusaanbod! De cursus Thais koken die start op maandag 12 november 
doet je je weer helemaal tropisch voelen . Wedden dat de je met deze cursus succes 
boekt? Neem snel een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 
13-18u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org voor meer informatie. 
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MEMORANDUM
CULTUURRAAD BRASSCHAAT

De Cultuurraad heeft met het oog op de komende gemeente-
raadsverkiezingen een memorandum opgesteld waarin haar 
belangrijkste wensen en plannen aan alle kandidaten voor de 
nieuwe gemeenteraad en aan de kiezers worden samengevat.
Tijdens de huidige legislatuur is het kader van het lokale cultuur-
beleid ingrijpend gewijzigd:
• Aan de Vlaamse gemeenten werd de Beleids- en Beheerscy-
clus (B.B.C.) met een meerjarenbegroting opgelegd. 
• De culturele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap werden 
vervangen door uitkeringen van het Gemeentefonds ten bedra-
ge van de subsidies 2015, zonder indexering. 
• De gemeente is volledig vrij in de besteding van die fondsen. 
Die kunnen ook aan niet-culturele zaken worden besteed. Ver-
plichtingen als het openhouden van een bibliotheek werden af-
geschaft.
• Op het einde van 2017 verliezen de provincies hun culturele 
bevoegdheden, terwijl het decreet van regionaal cultuurbeleid 

-
ciën al jaren onder druk.  
Financiën:
• De Cultuurraad van Brasschaat vraagt dat het gemeentebe-

minstens behoudt en het €1,-per-inwoner-principe toepast. Het 

• Financiële en materiële steun aan verenigingen, o.a. met een 
uitleendienst, renteloze leningen en erfpacht zijn noodzakelijk 
voor een waardevol cultureel  leven.
• De gemeente moet de uitkeringen ontvangen van het Ge-
meentefonds voor cultuur, volledig hieraan besteden.
• Tijdens de legislatuur moet de meerjarenbegroting regelmatige 
geëvalueerd worden. Daarvoor moet de gemeenteraad jaarlijks 
de details van het budget voor cultuur voorleggen.
Steun:
• Bevordering van kunsten, behoud van erfgoed, ondersteu-
ning van socioculturele activiteiten en aandacht voor gemeen-
schapsvormende initiatieven moeten een prioriteit blijven. 
Bibliotheek en Cultuurcentrum:
• De bibliotheek moet niet alleen worden behouden, maar ver-
der uitgebouwd. Hetzelfde geldt voor het cultuurcentrum. 
Culturele infrastructuur:
• Een betaalbare gemeentelijke culturele infrastructuur is van 
groot belang. 
• Behoud, onderhoud, modernisering, dringen zich op. 
• Verbetering van toegankelijkheid is noodzakelijk.
• De Cultuurraad pleit voor meer vergaderruimten en ateliers, 
ook in de wijken. 
• Bij het verhuren van die ruimten moet een ruime beschikbaar-
heid voor Brasschaatse culturele verenigingen worden gega-
randeerd.
• De Cultuurraad wil betrokken worden bij de planning en uitvoe-
ring van renovatie- of nieuwbouw van culturele infrastructuur.
• De Cultuurraad wil inspraak in de uitvoering en opvolging van 
een kerkenplan.
Vrijwilligers:
• Vrijwilligers blijven onmisbaar in het culturele leven. Hun vor-
ming is essentieel. Zij hebben een noodzakelijk aanvullende 
functie. En bij uitbreiding is een adequate aanvulling van de 
bestaande personeelsploeg van het Cultuurcentrum wenselijk.
Erfgoed:
• Het Brasschaats gemeentebestuur moet, in verband met haar 
erfgoed meer aandacht aan documentenbeheer en archivering 
besteden.  Zeker in deze digitale tijd waarin veel informatie ge-
genereerd wordt maar ook veel dreigt verloren te gaan. 
• De aanstelling van een gemeentelijk archivaris is daartoe een 
eerste stap. Inventarisering van de archieven (die nu verspreid 
zijn binnen de gemeente), ondersteuning bij de digitalisering 
van de archieven van de heemkring en andere verenigingen,  
het organiseren van thematentoonstellingen rond erfgoed kun-
nen tot haar/zijn takenpakket behoren. 
• Er moet voldoende ruimte voorzien worden om archiefstukken 
in onder te brengen. 
• Samenwerking met buurgemeenten inzake erfgoed is meer 
dan wenselijk.  
• Om de bevolking te sensibiliseren voor het belang van erfgoed 
is een jaarlijkse erfgoeddag noodzakelijk. 
• Erfgoedbeleving moet ook een plaats kunnen krijgen op de 
gemeentelijke website.
Inspraak:
• Brasschaat heeft in het kader van de dienst vrije tijd nood aan 
een cultuurambtenaar. Die moet zich daadwerkelijk volledig 
kunnen inzetten voor cultuur. Overbelasting door andere taken 
moet worden vermeden. 
• De gementeraad stelt een organogram op, waaruit blijkt wie 
(functie + naam) verantwoordelijk is voor welke culturele ma-
terie.
• De inspraak van de cultuurraad en beheerscommissies moet 
blijven en het cultuurpact dient te worden nageleefd, ook i.v.m. 
de autonome gemeentebedrijven.   
• Voor een goede werking van de inspraak is er behoefte aan 
een gedetailleerde afsprakennota.  
• De gemeente is verplicht om in het begin van de volgende 
legislatuur een nieuw beleidsplan met een meerjarenbegroting 
op te stellen. 
• De inspraak van de culturele sector is verplicht en moet gebeu-

• Tijdens de legislatuur moet het gemeentebestuur regelmatig 
de stand van zaken van de uitvoering van de beleidsplannen 
toelichten.
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ONS VOLLEDIG VERKIEZINGSPROGRAMMA VIND JE OP WWW.BRASSCHAAT2012.BE

Inge Hermans Johan Caluwé Anne VangenechtenInneke Claes Sam Liégeois Niloufar Doustdar

Yolien Schellemans Gitte Van Soom Marc Jansen Anita Put Eric Nauwelaerts Hilde Buysse

Chris Lauryssen Ilya De Roey Rudi Pauwels Claudie Pleyers Marcel Debeuckelaer Vera Asselbergs

Jim Nauwelaerts Lut Lissens Ivo Tops Christina Cop Peter Torfs Bart Van Ackere

Louis Van Gils Egbert van Wijk Lut Delvaux Jacques Decru Herman Lauwers Camilla Decleer

1
Steven Broos

2
Lisa Buysse  Kasper Vanpoucke

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 3029 31 32 33
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Marleen Van Gelder
Familiale bemiddelaar KUL

marleenvg24cdenv@gmail.com

Betaalbaar leven
Gelijke financiële rechten 
voor alleenstaanden 
en samenwonenden

Samen onder 1 dak 
zonder financieel verlies
Je woning kunnen omvormen 
tot meerdere wooneenheden

PLAATS

24

gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

ONDERHOUD 
MACHINES (hulp)

 • Min. 16 jaar
 • Gemotiveerd
 • Je kan zelfstandig werken
 • Woensdag na de middag ± 4 uur

Interesse ? 
Stuur je cv naar: Inge.groven@gravo.be

De gemeente Brasschaat heeft twee inclusieve speeltoestellen 
aangekocht. “Spelen is belangrijk voor alle kinderen. Met deze 
aankoop maken we het voor kinderen met een beperking een-
voudig om mee te spelen met andere kinderen” zegt schepen 
van jeugd Niels de Kort. Brasschaat telt meer dan 30 speelplek-
ken in de hele gemeente. In elke wijk zijn er speelplekjes te vin-
den. De voorbije jaren heeft de gemeente extra ingezet op de 
vernieuwing van speelruimte. De gemeente Brasschaat heeft 
twee inclusieve speeltoestellen aangekocht voor het speelter-
rein Hertenweide. 
Het eerste toestel is zandtafel waarbij het kind met een fysieke 
beperking zijn rolstoel onder het dienbad kan rijden zodat er ge-
speeld wordt op gelijke hoogte en alle kinderen dezelfde erva-
ringen kunnen opdoen. Het tweede toestel is een klankwand. Dit 
toestel wordt op hoogte geplaatst zodat kinderen in een rolstoel 
het toestel op dezelfde manier kunnen bedienen als andere kin-
deren. Bijkomend worden alle zintuigen aangesproken zodat ook 
kinderen met een visuele of auditieve handicap extra ervaringen 
kunnen opdoen. Beide toestellen zijn erop voorzien dat kinde-
ren in een rolstoel samen kunnen spelen met kinderen zonder 
rolstoel. De kostprijs van de speeltoestellen bedraagt € 15.000. 

BRASSCHAAT KOOPT TWEE
INCLUSIEVE SPEELTOESTELLEN

Voluit voor meer 
kinderopvang 
in Brasschaat

PLAATS

16
DANIËLLA
HOSTIE

PLAATS

2
SHANA
CLAESSENS

PLAATS

1
DIRK
DE KORT

PLAATS

5
BART
BRUGHMANS

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

Te huur: App. 2e verdiep. 
2 slpk, ing. keuken, bad-
kamer met bad en dou-
che, app. wc, grote living, 
groot terras, zolder. Veld-
straat 325 Brasschaat. Tel. 
03/653 05 65

Wij zijn op zoek naar een 
naschoolse kinderopvang 
voor onze 2 kindjes (2 
en 5 jaar),gecombineerd 
met licht huishoude-
lijke taken. Dit op ma, 
do en zaterdagvoormid-
dag. Spaanstalig is een 
plus. Regio Brasschaat 
0489/008.308

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

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

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

HEERLIJKE KOOKCURSUSSEN 
IN BRASSCHAAT! 

Het Dakhuus heeft een enorm aanbod aan kookcursussen. 
De herfst is hét seizoen voor smullessen. Van vegetarisch of 
Thais koken tot sushi, van Indisch koken tot koken voor abso-
lute beginners, van bier proeven tot Spaans koken, …    Er is 
voor ieder wat wils dus en de eindejaarsfeesten zullen er snel 
zijn. Bereid je nu al voor! Je leert er nieuwe ingrediënten en 
technieken kennen en je leert de trucjes die je gerechten doen 
slagen. Alle info op www.dakhuus.org of tel. 03/633.1.696 (ma 
en do, 13-17u; woe 17 – 18.30u).
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VOLUIT
voor een sterk 

ONDERWIJS

Niels de Kort
schepen van jeugd

Sophie De Roeck
uittredend schepen van onderwijs

PLAATS

18
NIELS
DE KORT

SOPHIE
DE ROECK

PLAATS

6
ELLEN
SOMERS

PLAATS

10
BABS
DE VOCHT

PLAATS

20
SVEN
SIMONS

PLAATS

8
GERT
DENHAENE

PLAATS

16
DANIËLLA
HOSTIE

PLAATS

21
EMMANUELLE
HERBOSCH

PLAATS

23
NADIA
VAN MALDEREN

PLAATS

4
INEKE
BRÜCKNER

PLAATS

2
SHANA
CLAESSENS

PLAATS

1
DIRK
DE KORT

SOPHIE
DE ROECK

W IJ  GAAN VOOR E E N S TE RK ONDE R W IJ S

PLAATS

15
DIETGER
ONGENAERT

EEN VERKEERSVEILIGE 
SCHOOLOMGEVING

EEN VRIJE SCHOOLKEUZE

GOEDE GEBOUWEN

EEN DIGITALE LEEROMGEVING

PLAATS

18
NIELS
DE KORT

PLAATS

16
JEVGENIA
KOVALOVA
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EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

myriam

van honste
2de plaats
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Syndicus • Beheer • Verhuur 

Algemeen tel. 03 303 74 44

info@originalimmo.be

www.originalimmo.be

BTW nr: 0654.764.549

BIV nr: 507754

Syndicus in uw regio: 
KALMTHOUT - ESSEN - STABROEK - KAPELLEN - BRASSCHAAT - ANTWERPEN

Een vertrouwde en professionele partij voor vastgoedbeheer.
Transparant, efficiënt en rendabel maatwerk met communicatie als troef.

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Kennen jullie Pieter Abbeel? Deze 40-jarige ingenieur is ge-
boren en getogen Brasschatenaar. Hĳ  is de zoon van Miel 
Abbeel, voormalig directeur van de secundaire school Ma-
ter Dei Centrum en ook bekend in basketbalmiddens. 
Pieter is burgerlĳ k ingenieur, maar hĳ  specialiseerde zich in 
artifi ciële intelligentie en maakt intussen furore als professor 
aan de gerenommeerde universiteit van Berkeley in de Ver-
enigde Staten. Hĳ  deed zĳ n universitaire studies in Leuven 
en trok daarna naar Stanford. Hĳ  slaagde erin te mogen doc-
toreren aan de universiteit van Berkeley in Californië.
De Brasschatenraar verkeert in de kringen van wereldbe-
roemde fi guren als Elon Musk van Tesla en Jeff Bezos van 
Amazon. Pieter verricht aan de universiteit onderzoek naar 
de mogelĳ kheden van de artifi ciële intelligentie en die zĳ n 
zo te horen onbegrensd. Hĳ  heeft ook een eigen bedrĳ f 
waarmee hĳ  programma’s ontwikkelt die professoren aan de 
universiteit helpen om veel sneller examens te verbeteren.
Op onze vraag of de robots ooit slimmer kunnen worden 
dan de mens en het dus van ons kunnen overnemen, luidde 
zĳ n antwoord volmondig “ja”. “Het is daarom zeer belangrĳ k 
dat we robots zodanig leren “denken” dat ze dezelfde waar-
den en normen hebben als wĳ . Daaraan wordt momenteel 
keihard gewerkt”, zegt Pieter die af en toe op bezoek komt 
bĳ  zĳ n ouders in Brasschaat. Hĳ  maakt dan telkens van de 
gelegenheid gebruik om lezingen te geven aan onder meer 
bedrĳ fsleiders. Pieter is dan ook een druk gesolliciteerd pro-
fessor.
Het is duidelĳ k dat een defi nitieve terugkeer naar België 
vooralsnog niet tot de mogelĳ kheden behoort. “De kansen 
die je in de Verenigde Staten krĳ gt, zĳ n zo talrĳ k en groot 
dat je die niet kan laten liggen. Mĳ n ouders horen het niet 
graag, maar ik zal nog een hele tĳ d in Berkeley blĳ ven wo-
nen”, legt hĳ  uit in een Nederlands waarin de Amerikaanse 
klanken stilaan aan de oppervlakte komen. 
Pieter Abbeel werd vorig jaar door het tĳ dschrift HUMO nog 
uitgeroepen tot een van de 50 meest invloedrĳ ke Belgen. 

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 Een goed veiligheidbeleid ligt N-VA nauw aan het hart.

Politie moet zich verder kunnen blijven focussen op 
haar kerntaak: de veiligheid van elke Brasschaatse 
burger. Zij moet op het terrein kunnen gebruik maken 
van moderne, performante uitrusting waarbij achteraf 
nog maar een minimum aan administratie nodig is.

Onder impuls van N-VA werd tijdens deze legislatuur 
in Brasschaat reeds gestart met de bouw van een
camera-netwerk. 

Camera’s die autonummerplaten herkennen (ANPR) 
en overlastcamera’s bewijzen hun nut in de strijd 
tegen criminaliteit dankzij uitwisselen van gegevens 
met andere gemeenten en overheden. Zij helpen bij 
de strijd tegen woninginbraken, fietsdiefstallen, 
sluikstorten, zwerfvuil, overlast en andere proble-
men. Niet alleen worden daders zo opgespoord, nog 
beter, ze worden op andere gedachten gebracht.
Dergelijke camera’s zijn ondertussen ook een onmis-
bare schakel geworden voor de aansturing van alle 
veiligheidsdiensten op het terrein van grote evene-
menten en manifestaties.

N-VA wil in dit alles nog verder investeren. Want
alleen in een veilige omgeving kunnen we groeien, 
ondernemen en genieten.

Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

Goele Fonteyn
2de plaats

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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



opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be       

CROSSLAND X  4,7-5,6 L/100 KM   105-127 G/KM 
(gemeten volgens NEDC)

De Opel Crossland X

ONTDEK HEM TIJDENS
DE SUV DAYS

50%
OP ALLE OPTIES
OP HET VOLLEDIGE GAMMA*

CROSSLAND X VANAF

€249/MAAND**

IN PRIVATE LEASE

*50% korting is geldig op alle opties met uitzondering van FlexCare, kit voor ingebruikname en carrosseriekleuren tegen meerprijs. De Vivaro en Movano zijn uitgesloten. Aanbod voor particuliere klanten, geldig van 10 september 
t.e.m. 20 september 2018. ** Vanaf €249 per maand voor een Crossland X Edition 1.2 82pk MT5 met Business Pack, Reservewiel en KVI, btw inbegrepen, 48 maanden, 10 000 km per jaar. Actie geldig via Justlease.be/Opel, bij alle 
Opel dealers in België van 01 september t.e.m. 30 september 2018 en op 10 expositiepunten in België van 10 september t.e.m. 29 september 2018. Vaste maandelijkse prijs, inclusief taksen, verzekering met €300 franchise, bijstand in 
België, onderhoud en herstellingen, exclusief brandstofkosten en eventuele administratieve/gerechtelijke boetes. Gedetailleerde voorwaarden op www.justlease.be/opel. 

FRIJTERS Kapelsestraat 128
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• 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

DANIÈLE MAY
CONCEPTSTORE BRASSCHAAT

gevraagd 

VERANTWOORDELIJKE 
VERKOOPSTER

Part Time of Fulltime

Modewust, Dynamisch, 
Tweetalig, Goed voorkomen

Interesse in Social Media is een pluspunt

Tel: 0468.41.51.71 of 0468 41 51 91

Of danielemay@telenet.be

Bredabaan 128 • 2930 Brasschaat

Openingsactie
kleuren, knippen, brushen

Kort € 45
Lang € 55

geldig t.e.m. 15/10

KAPSALON 

Barbette
Bredabaan 372

2930 Brasschaat

03 297 55 70 
0483 192 006

      kapsalon Barbette

jolijn

delissen
christophe

thomas
1ste plaats - lijsttrekker

Het is ‘goed wonen’ in Brasschaat en dat willen we graag versterken door o.a.:

 een verzorgde en moderne uitstraling
 
Wonen, winkelen en werken moet uitnodigend zijn, een beleving. 

 
‘Goed ondernemen’ willen we realiseren met enkele concrete voorstellen:
 de ‘ ’: dit betekent concreet dat bij alle gemeentelijke 

 een 
 een duidelijke en herkenbare identiteit en ambitie voor onze handelskern(en)

 

Als volbloed liberalen gaan we dat gewoon doen zonder lastenverzwaring!

  

18de plaats

Ondernemer    
Gewezen districtsburgemeester 
en -schepen Ekeren

Omgevingsmanager bij 
North Sea Port 
Gewezen VVD-gemeente-
raadslid Middelburg

Winnende
nummers tombola

Brasschaatse 
brandweer

1099 1802 2331 2605 
2759 3518 3844 4186 
5027 5408 6553 7145 
7465 8144 8528

De winnaars kunnen 
contact opnemen met 
de brandweerkazerne 

op 03 650 01 20.
De brandweer dank 
iedereen voor hun 

steun!

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

Te huur: App. Mariaburg 
1ste V. gr. liv., kkn m. toest. 
2 slk., bk ap. wc, bergrmte 
+ 1 autostnpl. € 740 + € 30 
k. Vrij 1 okt. 0476/708 819

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

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

HORTA
WERELDDIERENDAG

* Enkel geldig op 29 september 2018. Voorwaarden in de winkel.

 Hét dierenfeest  
 van het jaar!

 Kom je dier extra 
 in de watten leggen

 Van fotoshoots  
 tot spelletjes: 

 ontdek ons programma  
 op www.horta.org 

 Feestelijke kortingen

30%
10 tot

KORTING*
op alles voor 
tuin en dier

KOM LANGS MET 
JE DIER EN KRIJG

www.horta.org
HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 •  2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 •  brasschaat@horta.org
OPENINGSUREN: maandag tot vrijdag: van 9u tot 18.30u. 
zaterdag: van 9u tot 18.00u - Gesloten op zon- en feestdagen.
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Aqua  -  Nadine H  -  Rosner  -  Very Simple
Milano  -  Nice Things ...

Wij heten u welkom met een hapje, een drankje en een kleine attentie

10% korting of
dubbel op klantenkaart

Kapelsesteenweg 245 • 2180 Ekeren • 03/644 28 49
Di-za.: 10.00-12.30 uur - 14.00-18.00 uur     Zondag & maandag gesloten

Opendeurdagen
4, 5, 6 & 7 oktober

zondag 7 oktober open

van 11-17 uur

PLAATS

5
BART
BRUGHMANS

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

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

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

RelatieBureau
B-loved
Nr 1 Benelux

Grootste ledenbestand
+ slaagkans

Bel nu vr gratis gesprek 

+32 474 263 751

50+
& ALLEEN ?

www.b-loved.com
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De tram tegenhouden,
is niets om trots op te zijn!

Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen en het is belangrijk dat we daar-
over nadenken aan de hand van argumenten. Daarom wil ik één en ander dui-
delijk stellen.

NVA en CD&V schuiven als hun eerste en dus wellicht naar hun mening belang-
rijkste punt naar voor dat ze verhinderd hebben dat Brasschaat bediend wordt 
door een tramverbinding naar Antwerpen. Dat vind ik een zeer
merkwaardige zaak. Zulke negatieve verwezenlijking en daar trots op zijn.

Even duidelijk stellen wat de gevolgen zijn, voor de Brasschatenaren, voor 
wellicht vele jaren. Een van de argumenten was dat een tram Brasschaat zou 
“verstedelijken”. Een nep argument want één vervoermiddel bepaalt zulks niet. 
In werkelijkheid verbloemden ze met deze term dat ze Antwerpen en alles wat 
vandaar komt slecht vinden. Nochtans gaan vele Brasschatenaren graag en 
vaak naar de stad.

Het resultaat van hun weigering naar de Lijn toe, is dat we met een Bredabaan 

huizen ligt. Al die bewoners hebben op eigen kosten een spiegel moeten zetten 
om uit hun tuin de baan op te geraken zonder ongelukken. Bovendien is slechts 
één rijstrook voor de auto’s en één voor de bussen. De Lijn heeft uit frustratie de 
maximale breedte van de middenberm gevraagd. Met een tram- busbaan was 

-
pad kunnen hebben, een snelle verbinding met tram en bus op eigen beding en 
twee rijstroken voor de auto’s.

Die tram tegen houden is dus niets om trots op te zijn.

Als toemaatje zullen de Brasschatenaren als enige bewoners van een randge-
meente van Antwerpen de komende jaren altijd moeten overstappen om naar 
de stad te kunnen geraken.

En u zal in de toekomst moeten betalen in het nieuwe Park & Ride gebouw aan 
Keizershoek (Carrefour). Dat staat niet in de folder van die partijen dacht ik.

En diezelfde partijen hebben van het Kerkplein in het centrum van Brasschaat 
een lelijke parking gemaakt. Het hart van de gemeente vol auto’s, jonge moe-
ders die laveren met kinderwagens daartussen, maar dat is geen verstedelijking 
maar heel landelijk? Zich keren tegen één bepaald vervoermiddel is niets om 
trots op te zijn. Het is kortzichtig. Daarom, en dat mag u weten, stem ik op Bras-
schaat 2012, waar de problemen met een eerlijke bril worden bekeken en waar 
op basis van inhoudelijke argumenten wordt geoordeeld.

Jan Verschooren, Hanendreef 108, 2930 Brasschaat

MINISTER DANKT HULPVER-
LENERS EN ORDEDIENSTEN

Iedereen heeft het hem op radio, tv of tijdens speeches al herhaalde 
malen horen zeggen dat mensen gerust een politieman, brandweer-
man, militair of hulpverlener een keer mogen bedanken voor hun inzet 
ten dienste van de gemeenschap. Minister van binnenlandse zaken 
Jan Jambon voegde vorige vrijdag de daad bij het woord en ging deze 
mensen opzoeken op de werkplek en bedankte hen voor de inzet.

IFANG  IMKERS 
Voordracht:  Natuurlijk imkeren

Systeem Lode Devos
De voorbije jaren is er veel ophef geweest over 
de massale bijensterfte. Vele oorzaken werden 
in het debat naar voren gebracht, al werd 
de nadruk vooral gelegd op het gebruik van 
pesticiden als oorzaak voor de vele miljoenen 
dode bijen.
Stilaan ebt de aandacht voor onze bijen weg 
en verschuift de aandacht van de mensen 
naar andere zaken. Maar dat wil helemaal niet 
zeggen dat het ondertussen beter gaat! Er is 
nood aan een andere manier van omgaan met 
de bijen, niet alleen door de boeren (die de pes-
ticiden spuiten) maar ook door imkers. Allerlei 
maatregelen die klassieke imkers uitvoeren in 
de bijenkasten hebben dikwijls een negatieve 
invloed op het leven van de bijen. En dat terwijl 
er een alternatief is. Een manier van imkeren 
waarbij je niet elke week in de kast gaat prut-
sen, waarbij je geen koninginnendoppen moet 
breken, waarbij de bijen op hun eigen honing in 
hun zelfgemaakte raten overwinteren.
Een manier van imkeren waarbij die constante 
vrees voor varroa zelfs verdwijnt!  Dat is natuur-
lijk imkeren, en dat is een onderwerp waarover 
Lode Devos honderduit en als specialist ter 
zake over komt vertellen  op onze maandver-
gadering, die plaats vindt op dinsdag  2 oktober 
om 20h00, in ons vergaderlokaal ‘Emino-De 
Ploeg’ in de Verhoevenlei 50  te Brasschaat. 
Deze vergadering heeft plaats onder auspici-
en van AVI vzw, de Vlaamse overheid en de 
Europese Unie.  Inkom gratis. Iedereen is van 
harte welkom

Dubbelconcert Harmonie De Jonge 
Scheuten & Brasband Scaldis
Zaterdag 6 oktober in G.C. Kadans. Het con-
cert begint om 20.00 uur en de deuren zijn 
open om 19.30 uur. De inkom bedraagt IVV 
€ 10 en aan de deur € 12. Het Dubbelconcert 
wordt gespeeld door Kon. Harmoonie De 
Jonge Scheuten uit Wuustwezel en Brassband 
Scaldis uit Hoboken, allebei onder de leiding 
van dirigent Raf Van Looveren. Kaarten zijn te 
reserveren op reservaties@dejongescheuten.
be of tel. 03.669.96.89.

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

HOBBYTENTOONSTELLING 
IN “ONS MIDDELHEEM” 
10/11 EN 11/11/2018 Zater-
dag 10 en zondag 11 novem-
ber organiseren we een grote 
hobbytentoonstelling  in Ons 
Middelheem. We nodigen ie-
dereen uit om onze creaties te 
bewonderen, o.a. borduurwer-
ken, breiwerken, haakwerkjes,  
bloemstukken, knutselstukjes, 
zelf gemaakte kleding en ac-
cessoires, reizen en uitstappen 
op groot scherm, dit alles om U 
tegen te zeggen! Deuren open 
vanaf 13.00 uur. Inkom gratis.
Een echte gelegenheid om met 
Femma kennis te maken, haar 
activiteiten eens van dicht bij 
te zien, en genieten van een 
gezellige babbel, bij een tasje 

kom soep of wat je maar wilt.Er 
is ook een winkeltje van allerlei 
leuke, maar nuttige zelfge-
maakte  hebbedingetjes. Meer 
info: Monique Boucquey tel: 03/ 
651 48 93 BEZOEK AAN HET 
NIEUWE “ DIVA” MUSEUM TE 
ANTWERPEN: DONDERDAG 
22 /11. Donderdag 22 novem-
ber  bezoekt Femma DIVA, het 
nieuwe Diamantmuseum te 
Antwerpen. De toegangsprijs 
met audiogids bedraagt 7€ p.p. 
Er is mogelijkheid om samen 
iets te eten ; daarna trekken 
we huiswaarts. We nemen om 
9h30 tram 3 aan Carrefour/ 
Merksem. Inschrijven bij Esther 
Weymeersch - tel 03.344 07 96. 
Gelieve eerst telefonisch te re-
serveren en dan pas te betalen 
op het rekeningnummer van 
Femma Brasschaat Centrum 
BE28 1030 4543 9720.

Te huur-Deurne zonnig 
appart., gelijkvl., 1 slpk, 
ing; kkn, badk./douche 
voor 1-2 pers., bij rivieren-
hof instapklaar.
03/326 13 87

Te huur: App. Kapellen 
Konijnenberg 48, 2de 
verd. Vol ledig geren-
oveerd, onm. vrij, 2 slpk, 
ruime liv., open kkn, bdk 
m. douche. Rust. omg. 
dicht bij park en winkels. 
Prijs. €750,-. 0476/769 
706

Te huur: in kl. geb. recent 
mod. glvl app. tuintje terr., 
gar.+app. 1e V. 2 slpk, 
terr., gn lift, rust. omg. 
Brass. C. Hofstr.
T. 03/651 77 68

Kinderspullenbeurs
Basisschool Bloemendaal, 
Paalstraat 309, Schoten. Zon-
dag 7 oktober van 10 tot 13u30. 

-
sen en kledij (alles tot 12 jaar). 
Gratis inkom. FB: ouderraad 
bloemendaal. https://sites.
google.com/view/kinderspul-
lenbeurs

Vrouw zoekt  werk , 
schoonm. str., hulp huish. 
0484/496 697

Calpe te huur: prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv. Vl., 
wifi, recht v/eig., Foto’s 
alle comfort. 03/326 13 87

TE KOOP! Ruim en licht 
duplex-appartement ge-
legen in de charmante 
wijk ‘Mariaburg’ te Eke-
ren. Het park “hof de Bist” 
op wandelafstand. IM-
MOWEB: 7723650

Leerkracht lagere school
helpt bij het leren van 
lessen of het maken van 
huiswerk. Ook 1ste en 
2de middelbaar.
0477/970 504 

Te koop: 4 sneeuwban-
den op velgen + wieldek-
sels voor Vw up , weinig 
km te koop wegens aan-
koop andere auto vraag-
prijs 250€ Tel 0475/539 
091 

Wandelen in de Arden-
nen organiseert vol-
gende wandelingen

30 sept: Rance-Beaumont (Laars 
van Henegouwen, Fagne), 14 km 
Deelname: € 26,60 - 65+: € 17,90 
(trein + 2x bus).
Zondag 7 oktober: Draufelt-Cler-
vaux (Groot Hertogdom Lux, Oe-
sling) 10 km Deelname: € 33 
- 65+:€ 24. Zondag 21 oktober: 
Grupont-Forrières (Ardenne, val-
leien van de Lomme en de Mas-
blette); 14 km Deelname: € 22,20 
- 65+: € 13,50.
Zondag 4 november: stadswande-
ling Poperinge (7 km) Deelname: 
65+: € 13,50 Anderen: € 22,20. Info: 
bloggen.be/ardennenwandeling of 
bloggen.be/stedenwandeling (voor 
Poperinge) of tel 03/652.09.68 (na 
18u) Iedereen welkom!

Ik z.w. poetsen, strijk, 
huish., Spr. Ned.
0485/041 438

Schilderw. leegm. v. huis 
e. kel. Oude met; + toest; 
gypr. 0486/978 970

Eenzaam of hulpbehoe-
vend, ik bied 24 op 24 
hulp. Ook tijdens het week-
end met ref. 0468/030 703

Kapper aan huis! Erva-
ren, sp. kleuren. Lage prij-
zen en een mooi kapsel. 
0471/038 747

GEZOCHT: Klusjesman 
16u/wk, met contract, voor 
SINJOOR MAKELAARS 
te Merksem. TAKEN: On-
derhoud kantoor binnen 
en buiten, tuinonderhoud, 
schilderen, kleine borden 
plaatsen, ... kortom een 
handige Harry! PATSY@
SINJOOR.BE 

BIJLES wiskunde, wet. 
brasschaat/ekeren/kapel-
len 0470-826155 

Problemen met de Com-
puter of Laptop zoals, 
vastlopen, heel traag 
zijn, vreemde meldingen 
krijgen of andere lasti-
ge dingen. Bel mij en ik 
kom kijken. Puur privé. 
joshart@telenet.be Zoer-
sel 03/3852850

DANKBETUIGING

Graag nemen wij de gelegenheid te baat om alle
vrienden, buren en kennissen te danken die innig met

ons meeleefden bij het heengaan van mijn dierbare
echtgenoot, onze geliefde vader en grootvader

Ludo Bal
en die afgelopen zaterdag 22 september samen met ons

van hem afscheid namen.

Evenzeer danken wij de huisarts Dr. Wéry alsook
het personeel van A.Z. Klina voor hun toegewijde en

bekwame zorgen.

Mia Michiels
Dirk en Bea Bal - Van Huffelen, kinderen en kleinzoontje
Frank en Hilde Bal - Indencleef en kinderen

demeyeruitvaart.be
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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

Verkiezingsdebat:

Ondernemend Brasschaat Kiest!

woensdag 3 oktober 2018

om 20 uur (deuren open om 19u45)

Remise - Gemeentepark 3 - Brasschaat

Vragen of suggesties?
Volmacht om te stemmen regelen?
Lid worden? 
Een goed boek kopen?
Een affiche afhalen?

Bezoek ons verkiezingssecretariaat,
onze vrijwilligers en kandidaten

verwelkomen u graag.

WELKOM !

maandag  10.00-16.30
dinsdag              gesloten
woensdag  10.00-16.30
donderdag10.00-19.00
vrijdag        13.30-16.30
zaterdag    10.00-14.00

Bredabaan 257 - Brasschaat
tel. 03-298 33 88 - vlaamsbelangbrasschaat@telenet.be

OPENINGSUREN

Waarom was Vlaams Belang
de eerste partij die geen tram wou?

Hoe wil Vlaams Belang de lokale handel steunen?

Wat zegt Vlaams Belang over betaalbaar wonen?

Hoe ziet Vlaams Belang
een betaalbare en kwalitatieve zorg?

Hoe rijden we ons in Brasschaat niet vast?

Hoe garandeert Vlaams Belang
de veiligheid van de Brasschaatenaar?

Onze verkiezingskandidaten nodigen u graag uit op 
dinsdag 25 september wanneer zij onze speerpunten 

zullen voorstellen en u met hen kennis kan maken.

U bent welkom om 19.30u in het lokale
verkiezingssecretariaat, Bredabaan 257.

WAT WIL
VLAAMS BELANG
IN BRASSCHAAT ?

WIE IS
VLAAMS BELANG ?
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Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 nemen we met PVDA Brasschaat voor 
de eerste keer deel met een volledige lijst én met de ambitie om minstens één verkozene te 
behalen. We willen geen gerommel in de neoliberale marge, maar een grondige wijziging 
van het gemeentelijk beleid. Een gemeente op mensenmaat, niet op centenmaat. We 
kiezen partij voor een gemeente die niet palavert over betaalbaar wonen, maar er ook 
echt een punt van maakt. We kiezen partij voor een gemeente waar armoede geen kans 
meer krijgt, want armoede is een schandvlek voor een rijke gemeente als Brasschaat. 
We kiezen partij voor een gemeente waar niemand gezondheidszorg moet uitstellen 
om financiële redenen, mét wijkgezondheidscentra die laagdrempelig en gratis zijn. 
We kiezen partij voor een gemeente die zorgt voor haar oudere bewoners, met 
betaalbare en kwalitatieve opvang, zowel in het rusthuis als in ouderenwoningen 
op maat. Als je samen met ons daarin verandering wil brengen, stem dan in 
oktober op de PVDA.

Rob Eeman, lijsttrekker PVDA Brasschaat
57 jaar, verpleegkundige en syndicaal afgevaardigde Vesalius Brasschaat

New Kids in Town
Sarah 
De Wit 
40 jaar, 
opvoedster-
orthopedagoog

Jan 
De Lien 
41 jaar, 
advocaat

Linda Van
der Schoepen
59 jaar, 
zorgkundige 
en syndicaal 
afgevaardigde 
De Mick

Paul 
Stuyck 
68 jaar, 
Ere-directeur 
Maatwerkbedrijf 
Aralea VZW

Patsy De 
Waerhert
58 jaar, 
verpleegkundige 
bij Geneeskunde 
voor het Volk

Ruben Van 
Campenhout 
24 jaar, 
student

Rina 
Jespers
65 jaar, 
gepensioneerd

Willy De 
Koninck 
57 jaar, 
praktijkleraar 
houtbewerking

Jeannette 
Liebregts 
65 jaar, 
gepensioneerd, 
40 jaar 
verpleegkundige 
in De Mick

Eddy 
Cramm
66 jaar, 
gepensioneerd 
technicus

Bea 
Corluy
67 jaar, 
gepensioneerd. 
Verruimings-
kandidaat

Jan 
Criel
72 jaar, gepensio-
neerd onderhouds-
technieker, ex-syndi-
caal afgevaardigde 
kerncentrale Doel

Noemi 
Pasudag
48 jaar, 
gezins- en 
bejaardenhelpster, 
Filipijnse roots

Frank 
Adriaensens 
65 jaar, 
gepensioneerd 
douanier, ex-nat. 
afgevaardigde 
ACOD

Stefanie 
Boons 
25 jaar, 
studente

Rik 
Peeters 
42 jaar, 
verpleegkundige

Ilse 
Houben 
43 jaar, 
verpleegkundige 
en massage-
therapeute

Chris 
Debeuckelaer
61 jaar, 
arbeidster, 
syndicaal 
afgevaardigde 
ACOD Vesalius

Ahmed 
Ali 
80 jaar, 
Brasschaats 
wereldburger, actief 
voor een gastvrije 
gemeente

Julia 
Jorissen
66 jaar, 
gepensioneerd 

Peter
Reijnders 
66 jaar, 
gepensioneerde 
heftruckchauffeur

Diane 
Bernaerts 
54 jaar, 
licentiate klassieke 
filologie, fervent 
quizzer lokaal en 
op TV

Ben 
Vermeulen
58 jaar, 
begeleider-jobcoach 
mindervaliden, 
syndicaal afgevaar-
digde BBTK

Olga 
Leenknecht
72 jaar, 
gepensioneerd

Charles 
Tiquet
64 jaar, 
gepensioneerd 
arbeider 
petroleumsector

Luc 
Geysen 
62 jaar, 
chauffeur Buurtbus 
Brasschaat, syndi-
caal afgevaardigde 
gemeente

Peter 
De Herdt
53 jaar, 
monitor bij Aralea 
vzw, muzikant. 
Verruimings-
kandidaat

Raf Van 
Gestel
48 jaar, 
proces operator 
chemie, syndicaal 
afgevaardigde

Anuschka Van 
Laerhoven 
37 jaar, 
bediende. 
Verruimings-
kandidaat

Heidi 
Verboven
48 jaar, 
bediende 
transportsector

Brigitte 
De Groof 
49 jaar, 
arbeidster

Dirk Van der 
Schoepen 
57 jaar, 
chauffeur

4
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Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
Roel.augustyns@vav-advocaten.be 
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat: De Caterslei 20 • Brasschaat
Kantoor Antwerpen: Leopoldplaats 10 • Antwerpen

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

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

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Dirk de Kort
lijsttrekker gemeenteraadsverkiezing 2018

Jonge gezinnen kunnen ondersteund 
worden door de bestaande 
kinderopvang uit te breiden.

Kansarmoede wil ik bestrijden vanaf 
de geboorte door de verschillende 
partners (Kabas, Kind en Gezin, 
scholen, jeugdverenigingen,...) samen 
te laten werken.

De senior moet worden begeleid om 
zijn weg te vinden in het bestaande 
ruime zorgaanbod. Hierbij denk ik ook 
aan de uitbouw van de buurtgerichte 
werking van de dienstencentra. 

Dienstverlening wordt actief bij de 
mensen thuis gebracht door een 
samenwerking met alle thuisverzorgers 
en mantelzorgers.

een 48 jarige man uit Kapellen te redden. De man was aanwezig 
op een fuif in de omliggende Ruiterhal toen hij onwel werd. Door 

-

-
ding mee in hun takenpakket.

AED-TOESTEL AAN
LOUIS DE WINTERSTADION 

REDT EERSTE MENSENLEVEN

Chiro Zangstonde
-

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

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

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

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

Te huur: app 2e verd in 
augustijnslei, Brasschaat. 
Living op massieve par-
ket, open keuken( met 
toestellen) en berging.  
2 slaapkamer + dres-
sing/bureau.  Badkamer 
met bad/douche,apar-
te wc. Terrassen voor 
en achteraan.  Onder-
grondse garage. Geen lift. 
Huurprijs: 780 + 75 kos-
ten. Tel. 0477.78.89.16

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

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

Te huur app. Gooreind 1 
slpk, garage, groot terras. 
Huurpr. €595 0476/695 
333
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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)

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Man zoekt werk, tuin 
e.a.ander werk.
0465/504 062

Te huur: Dupl. Veldstr. 5 C. 
2 slpk, gr. buitenter., ligb. 
+ douche. 0475/514 399

Te huur: Gr. gemeub. 

€595. 0495/214 041

Klusjesman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vliegr. 
0499/216 561

Te huur: Brass. centr. 
app. 1-2 pers. verd. 1 lift, 
terras, Donksestw. 14 Top-
lig. T. 03/651 77 68

Te koop: Te restoreren 
antiek rd eettafel, 6 stoe-
len, vitrinekast hout, ecru 
geschild. € 75
0472/641 911

Te koop: eiken kast, bo-
ven rond, vanond. schuif. 
€100. 0472/641 911

Te koop: 3-zit Ikea, stof, 
taupe, €50, 0472/641 911

Te koop: 40 kristalglazen 
handm. Saint Louis €20/st. 
0472/641 911

Schilderen, tuinwerk + 
klusjes. € 8 p.u.
0489/326 333

Man zoekt werk, tuin, 
schild., klusjes.
.0486/797 441

Schilderen, ook laminaat. 
0488/591 112

Alle renovatie: San., bad-
kamer, tegelw., schilder., 
gypr. 0477/867 713

Te huur: 6 autostnpl. Hof-
str. 30. 0476/769 706

Alles opruimen in kel-
der, oude met., schild. 
0488/573 521

Verhuizingen, oude toest; 
tv, enz. 0485/849 187

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht voor versterking van ons team: 
2 ERVAREN PLAATSERS/TECHNIEKERS
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www.brasschaat.cdenv.be

DIRK 
DE KORT
LIJSTTREKKER

VOLUIT 
VOOR 
BRASSCHAAT

BRASSCHAAT
de meest 

leefbare gemeente ter wereld!

 7. Voluit voor betaalbaar   
 wonen met voorrang voor   
 Brasschatenaren! 

 8. Voluit voor 

 9. Voluit voor een veilige buurt!

 10. Voluit voor kinderen
  en jeugd!

 11. Voluit 
 voor dierenwelzijn!

 12. Voluit voor cultuur! 
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Met steun van 

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

VIEUX DEPOT
Weekmenu 

verkrijgbaar van maandag 24/9 tot en met zaterdag 29/9, 
op weekdagen van 11h30 tot 17u30 en op zaterdag tot 14u30

VOORGERECHT: 
dagsoep met hoevebrood 

of 
Carpaccio van Weiderund, klassiek geserveerd

HOOFDGERECHT: 
Spinazie “stoemp” met gepaneerde vis 

en huisgemaakte tartaar 

€ 14,95

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

Op zondag 16 september brachten meer dan 2.000 mensen een 
bezoek aan het oogstfeest dat naar jaarlijkse traditie georganiseerd 
werd op Kinderboerderij Mikerf. Jong en oud konden er niet alleen 
kennismaken met de verse boerderijproducten, maar ook met am-
bachten en volksdans. De kinderen konden hun hart ophalen bij de 
mooie vertellingen en bij de natuurverenigingen. 

OOGSTFEEST OP
KINDERBOERDERIJ MIKERF

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

christiane      22ste plaats
de beenhouwer -

de winter

TE HUUR: Glvl App, 
110m², 2 slpk, garage, 
tuin, Pauwelslei 199, 
880€/m kosten in, vrij 1 
dec, inl ter plaatse. 

TE KOOP: Volledig ge-
renoveerd app. Vinklaan 
4 te Brasschaat. Woon-
kamer, keuken met toe-
stellen, 2 slp en terras 
(WZW), badkamer, toilet 
en garage met grote op-
rit. Vrij vanaf 1 okt 2018. 
Meer info: 0496/302 022

Bijles wiskunde door 
leerkracht (1e t/m 4e mid-
delbaar) 0472/605 034 

Kapper aan huis!!!
Tel. 0471/038 747

Samana (voorheen zie-
kenzorg) Maria-ter-Heide 
dankt alle deelnemers aan 
en bezoekers van haar 
jaarlijkse Rommelmarkt 
waarvan de opbrengst 
integraal naar haar leden 
gaat.

Dames en heren, verwen 
uzelf. Pedicure €35, mani-
cure € 20, a. huis m. voet-
massage. Ingegr. nagels, 
eksterogen. Erv. Enkel op 
afspr. 0496/908 029

Collecties: Ik koop LP’s 
45T, cd, dvd, jazz, pop, 
klassiek. Ook strips, boe-
ken. Beste prijs.
0475/376 496

Gezocht: Leerkracht 
Duits voor bijles, lrlng 5e 
j. handel. 0475/860 975 

Te huur: Nachtegaallaan 
Brasschaat 2de etage 
3 slpk, balkon voor, ter-
ras achter. Elektr. rol-
luiken, stenen vloeren, 
geen lift. Nieuwe keuken 
en inloopdouche, ga-
rage. All inn €754/mnd
0478/364 463 - 03/651 91 67 
marc.permentier@proximus.be
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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 N-VA Brasschaat heeft al grote inspanningen gedaan 
voor meer en betaalbare kinderopvang. We blijven 
inzetten op een jeugdbeleid dat raakvlakken heeft 
met het onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

Zo is het goed dat jongeren inspraak genieten via 
de jeugdraad en de kindergemeenteraad, en dit in 
samenspraak met alle jeugdbewegingen, scholen,
jongerenorganisatie, jeugdhuis en gemeentebestuur. 

Er werden ook reeds stappen gezet voor het op-
richten van een fysiek Huis van het Kind, waar men
terecht kan met vragen en problemen over kinderen. 

De kwetsbare jongere moet gemakkelijk zijn weg 
kunnen vinden naar de juiste hulpverlening. De 
ontwikkeling van een app voor jongeren (Japp) 
zal daarbij helpen. Hun psychische gezondheid is
belangrijk, dat bewijst de hulpverlening Tejo iedere 
dag.

En kansarme gezinnen kunnen baat hebben bij
gezinscoaching en huiswerkbegeleiding voor hun
kinderen. 

Van baby tot jongvolwassene: ieder moet zich goed 
kunnen voelen in Brasschaat!

danszaal van KA BRASSCHAAT 
Van  Hemelrijcklei  naast   nr 83 

E L K E   V R I J D AG  19:30 - 20:30

sabine nia www.niabelgium.be

plezier van 
bewegen 

Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier? Schrijf dan 
zeker in op de jaarlijkse quizavond van de Cultuurraad van Brasschaat 
op vrijdag 16 november 2018 om 20 u (deuren 19.30u) in de ‘Ruiter-
hal’, Azalealaan 6 Brasschaat. Dirk Cop zal uw kennis over algemene 
onderwerpen peilen. 
Inschrijven kan tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het Cul-
tuurcentrum, tel. 03/650.03.40  – fax: 03/650.03.59, mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrijving op rekening nummer BE10 3630 
5379 2604 van Cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 12 november

Sinds dit weekend staan er op verschillende Brasschaatse lo-
caties oefenstemcomputers opgesteld waarop inwoners kunnen 
oefenen voor de verkiezingen van 14 oktober. Het elektronisch 
stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom staan 
er in onze drie DC’s en de Remise stemcomputers opgesteld 
waarop alvast eens kan getest worden hoe je tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen een correcte stem uitbrengt.
Iedereen is welkom in DC Antverpia, DC Maria-ter-Heidehoven en 
DC Vesalius, de Remise om de stembusgang van 14 oktober alvast 
voor te bereiden, in principe op weekdagen steeds tussen van 9 
en 17 uur.  Op 8 oktober worden deze oefencomputers verwijderd.

STEMMEN
KAN JE ALVAST OEFENEN

Foto: Gemeente Brasschaat

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)

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15-17 u.

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. 

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

Dame geeft  compu-
ter-smartphoneles aan 
huis, mail, internet, fo-
to’s, updates, alle merken. 
0479/872 410

SAMANA Driehoek bakt smoutebollen!
Graag nodigen wij onze leden, hun familie en alle sympathisan-
ten uit op ons smoutebollenfestijn dat plaats heeft op zondag 14 
oktober 2018  vanaf 14 u. in zaal Drieheem, Rerum Novarumlei 
49. Er kunnen ook smoutebollen afgehaald worden! De opbrengst 
van deze actie komt zoals elk jaar ten goede aan de zieke, hulp-
behoevende en eenzame mensen van de parochie. Zo kunnen 
we op onze feestjes voor ontspanning zorgen, bijdragen voor de 
liftbus op onze daguitstap en rond de feestdagen een kleine at-
tentie bezorgen. Wij willen al onze leden de kans geven aan onze 
activiteiten deel te nemen. Wij hopen dat u er op 14 oktober e.k. 
bij bent! Namens alle kernleden.



Brasschaatse Film,     Nr. 39,     26-9-2018  24

WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

functie: Als werkleider garage en lasatelier sta je in voor het beheer en onderhoud van het 
gemeentelijk voertuigenpark en het beheer van het lasatelier en de milieuploeg.
profiel: • Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs • Je bent in het bezit van een 
rijbewijs C • Je hebt kennis van het vakgebied (door ervaring of opleiding).

functie: Van een ‘chauffeur rijbewijs C/D’ verwachten we dat deze volgende taken zelfstandig kan 
uitvoeren: • besturen en reinigen huisvuilwagens • besturen containerwagen en instaan voor de 
lediging van de containers op het containerpark en de stortplaats • ophalen grof huisvuil, bladeren 
• besturen vrachtwagens voor strooiïngswerken • besturen buurtbus.
profiel: • In het bezit zijn van rijbewijs C • In het bezit zijn van rijbewijs D of dit behalen binnen 1 
jaar na indiensttreding.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend 
bestuur met respect voor de work-life balans? Ben je gepassioneerd door voertuigen en fysiek 
werk schrikt je niet af?

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

WERKLEIDER GARAGE 
EN LASATELIER
Niveau C1-C3 • Voltijds • Contract onbepaalde duur

CHAUFFEUR 
RIJBEWIJS C/D
Niveau D1-D3 • Voltijds • Contract onbepaalde duur

Schrijf je uiterlijk online in op 24 oktober 2018. Enkel wanneer we samen met jouw kandidatuur een 
motivatiebrief, cv, een kopie van jouw rijbewijs, een kopie van je diploma (enkel voor werkleider garage) 
en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur in aanmerking 
genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende jobs via 
www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures. Hier dien je je ook online in te schrijven.

Op de opening van het scoutsjaar van 23ste Don Bosco in 
Maria-ter-Heide (Brasschaat), kwam aalmoezenier Frans Van 

weken geleden gekregen naar aanleiding van zijn 60ste jubi-

-
tuigen aan de scoutsgroep die de komende jaren voor heel 

AALMOEZENIER STEEKT 
ZIJN SCOUTSGROEP HART 

ONDER DE RIEM
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

Ik zoek werk: Schilderw. 
lamin., tuin. M. erv. €13 
p/u. 0492/148 886

Te huur: Zegeplein 4, 
appartement 1e verdiep, 
living, keuk., badk.,kelder. 
Tel. 03/663 23 61

Te huur: App. 1v Bredab. 
1001 Mtr. 2 slk, ter., gar. € 
745. 0477/531 123

GEZELSCHAPS
DAME

Ook voor 
gehandicapten

0483/239 366

BEKENDMAKING
Het bestuur van de Brasschaat-
se Petanquevrienden werd 
in een bijzondere algemene 
vergadering weggestemd door 

bestuur verkozen en tevens 
-

meen akkoord van de leden 
om onze vroegere naam terug 

Heidehove, als dank aan het 
dienstencentrum van Maria-
ter-Heidehove, waarvan we 
de petanquebanen mogen 
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Handelsgids.be zoekt

VERTEGENWOORDIGER
Bediende of zelfstandige

Werk in Brasschaat en omgeving
Fulltime of parttime. Bezoek kmo’s

Zeer hoge commissies en zeer goede toekomst
Mail brief + cv: jeroen@handelsgids.be

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

Ontwikkelingswerk
Afrant Brasschaat

organiseert op 7 okt. 
een SPAGHETTI-DAG

De opbrengst gaat naar de 
bouw van waterputten in en-
kele dorpen te Benin en Bur-
kina Faso, de armste landen 
van West-Afrika.
€ 12 (kinderen tot 10 jaar € 6)
Spaghetti à volonté + 2 pan-
nenkoeken
Groep 1: 11 tot 14 uur. Groep 
2: 17 tot 19 uur.
Zaal Ons Middelheem, Breda-
baan 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

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

Te huur: Garagebox met 
nw plat dak 200m van 
Klina  € 95/mnd + el & 
syndic. Martouginlei 18. 
Tel 0478/395 005

Voor al uw tuinwerken 
opkuisen blad, snoeien, 
enz... Ook aanleg & on-
derhoud van tuinen, ook 
het plaatsen van klinkers 
enz… Ook uw omheining 
kan door ons geplaatst 
worden. Bart Franken 
0476.46.62.16

Te huur: Overdekte staan-
plaatsen Oude Baan 36 
vlakbij centrum. € 80 p/
mnd. 0476/769 706

Anne Van Aperen
voor een Bruisend Brasschaat
gewoon doen.

33e plaats
Brasschaat
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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

GEZOCHT : 

Voor onze winkel in Brasschaat zijn wij op zoek naar 

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Op donderdag 27 september om 20u30 (deuren 20u00) in De 
Ruiterhal, Azalealaan, 6 Brasschaat Maarten Inghels is schrijver 
van romans en poëzie, performer en kunstenaar. Van 2016 tot 
2018 was hij stadsdichter van Antwerpen. Daarnaast is Inghels 
o.a. coördinator van Eenzame Uitvaart, een initiatief waarbij 
mensen passende gedichten lezen bij de uitvaart van eenzame 
overledenen. In het literair café stelt Inghels zijn nieuwe bundel 
Contact voor. Het boek waarin hij poëzie, beeld en performance 
verbindt. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’), als 
enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volks-
bevraging’) en werden geplant met eetbare zaadjes (‘Wanneer 
wij zomer zaaien in elkaar’). Ook schreef hij het verslag van zijn 
voettocht langs de Schelde van zijn verblijf in het boothuis van 
het Middelheimpark. Met ‘The Invisible Route’ publiceerde hij 
een kaart met daarop alle camera’s in Antwerpen en de laatste 
route om onzichtbaar door de stad te dwalen. ‘Contact’ is een 
prachtige bundel. Een hogere vorm van kunst is (waarschijnlijk) 
ondenkbaar. Praktisch: Kaartjes voor het literair café kosten 5 
euro – Vriend 4 euro - kassa +1 euro. Reserveren Cultuurcentrum 
03 650 03 40, cultuurcentrum@brasschaat.be, via de website 
www.brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek. 
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VERKOOP UIT DE HAND AAN 
DE MEEST BIEDENDE van een 

WONING met GARAGE
gelegen te WUUSTWEZEL,

GROTSTRAAT 75

Wuustwezel-2de afd., sct. G, nr. 0459C5P0000, opp. vlgs. 
kad.3a. 77ca., Ind.: Glvls: inkomhal, keuken, zij-ingang, sas, 
apart toilet, badk., woonkamer met aansluitend veranda en 
berghok, 1ste verd. : nachthal + 3 slpks + bureeltje, Zolder : 
sober afgewerkt + via uitklaptrap in nachthal bereikbaar, klein 
kelder, losstaande garage. CV op aardgas – EPC: 473 kWh/m² 
- elektr. inst. voldoet niet –bodemattest dd. 02/07/2018 – ste-
denb. uittr. dd. 06/07/2018 - 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

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

 (vg,wg,gmo,gvkr) 

ESSEN

Opbrengsteigendom bestaande 
uit een commercieel gelijkvloers 

en 2 appartementen. 
Volledig verhuurd! 

IDEAAL ALS 
INVESTERING!

€ 345.650

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

opbrengst 5% netto

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Organisator Pascal Devers en zijn vrijwilligersteam hebben met de Rotonde Classic voor G-Sporters  
en de pannenkoekenslag met wereldrecord pannenkoeken stapelen een cheque ter waarde van
€ 2.060 kunnen overhandigen aan de cliënten van Rotonde Brasschaat. “Als organisator wil ik iedereen 

Droog en Alfons Lowie, om Brasschaat op de wereldkaart zetten met hun wereldrecord. Ook dank aan 
het gemeentebestuur van Brasschaat voor de steun aan ons evenement voor de G-Sport”, aldus Pascal 
Devers. Op de foto: Pascal Devers, Paul De Droog, Dirk de Kort, Niels de Kort, Bob Geysen en sponsor 
Theo Coertjens met de cliënten van Rotonde Brasschaat onder begeleiding van Lore Van Steenkiste.

MOOIE CHEQUE VOOR ROTONDE

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

Brasschaat, Van de Wiellei 178:
Charmante op te frissen halfopen woning, dicht bij het centrum van Brasschaat met 
een garage in de tuin. Gelijkvloers: hal met deur naar de (wijn)kelder, aparte toilet, 
open keuken met aangrenzend de tuin en een overdekt terrasje, eetkamer en living. 
De ramen op het gelijkvloers zijn voorzien van elektrische rolluiken. 1ste verdiep: 2 
slaapkamers, badkamer en een aparte toilet. 2de verdiep: 2 slaapkamers, berging met 
een luik naar de zolder. EPC 215 kWh, elektrische keuring niet conform, Opp.: 287m², 
K.I.: € 1.209 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7730755)

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

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

myriam

van honste
2de plaats

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

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

Te huur app 2de verd. 
Meeslaan 3 Brasschaat 
2 slpk- terras achter, bal-
kon 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 

Ik zoek poetswerk in huis, 
strijk, e.a.w.. 0467/796 001

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.

Gezocht:kantine-uitba-
ters, K. Gooreind Voet-
ba lVe ren 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

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
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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:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

TESSENDERLO:

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Ivo De Cock BVBA
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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Op 12 september jl. vond in DC Vesalius een gratis lezing plaats 
door mediacoach Filip Bourgeois.  Zo’n 40-tal geïnteresseerden 
nam graag én actief deel aan deze mediawijze presentatie, boor-
devol praktische tips en actuele concrete situaties inzake ‘priva-
cy & fake news’.  Dit werd gerealiseerd door een samenwerking 
tussen de  3 Dienstencentra en de Brasschaatse Bibliotheek in 
het kader van de ‘Week van de Geletterdheid’.

LEZING “PRIVACY & FAKE 
NEWS” IN DC VESALIUS

SVB Driehoek
28 september 2018
20:00 Vaders - Amali
29 september 2018
09:00 U6B - Nieuwmoer
09:00 U6A - Broechem
09:30 Wuustwezel - U9A
10:00 Patro Hoevenen - U11B
10:15 U7B - Noorse
11:30 Cantincrode - U11A
11:30 Noorse - U10B: forfait
11:30 Noorse - U10A
11:45 U15C - Noorse
12:45 Ekeren - U8A
13:00 Wortel - U7 A
13:30 Deurne OB - U17B
13:30 Horendonk - U9B
13:45 U12B - Kaart
13:45 U15B - Koningshof
15:45 U15A - Patro Hoevenen
16:15 U12A - Deurne OB
16:30 Sint-Jozef - U17A
17:45 U21 - Deurne OB
U8B VRIJ
30 september 2018
09:30 U13 - KFC Broechem
10:00 Reserven C - Sint-Jozef
10:00 Dames - Ossmi
11:15 Cantincrode - Reserven B
12:15 Reserven A - Oxaco
15:00 Eerste Elftal - Olse

KFC Exc. Kaart
zaterdag  29 september
09.00u: Ossmi - U11 
09.30u: Olse - U7
09.30u: Alb. FC Sch. A - U8
10.30u: U10 - KFC Brassch.
10.30u: U13 - City Pir. Antw.
11.15u: Maccabi - U21
12.30u: Res B - Berendr. Sp. B
12.30u: Nw Stabroek A - U9
13.45u: Driehoek B - U12
15.00u: Res A - Wildert A
15.00u: Wilgenhof - Gorillaz
zondag 30 september
10.30u: KSK Oelegem - U15
15.00u: 1ste pl. - KFC Meer
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

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

KFC Brasschaat
vrijdag 28 september
20.00u: Res. A - Ksv Wildert
zaterdag 29 september
09.30u: U7a - Schelle Sport 
09.30u: U7b - AC Rapid
11.00u: U8b - RB Elzestraat
12.30u: U9a - KSK Donk
12.30u: U9b - St Martinus Halle
15.00u: Res a - Wildert
20.00u: 1e pl. - KFC Broechem
09.30u: KSK Donk - U12b
10.30u: Kaart - U10
11.30u: sv Noorse - U11
13.00u: KSK Donk - U13
zondag 30 september
09.30u: U15 - Mariaburg
12.00u: Schoten - U17

Vr. zkt schmw.,

Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

ACTIE SEPTEMBER = GRATIS PLAATSING*

*ENKEL BĲ  AANKOOP VAN RAMEN EN DEUREN
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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    1
DINSDAG    2
WOENSDAG  3
DONDERDAG   4
VRIJDAG      5
ZATERDAG   6

Ophaling huisvuil oktober

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

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):

29-30/09 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

29-30/09 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

29-30/09 Dr. Mennes 0496/939 630
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

BURGELIJKE 
STAND

Caekelbergh Claus 11-09, Stabroek
Van Oevelen Frances 12-09, Kalmthout
Sprangers Torben 13-09, Rijkevorsel
Van Wesenbeeck Hanna 12-09, Kalmthout
Goossens Charlotte 12-09, Brasschaat
Janssens Amélie 13-09, Essen
Deleersnyder Vic 13-09, Kapellen
Wattelé Liz 13-09, Antwerpen
Van Halen Josefien 14-09, Kapellen

Adriaenssens Olea 13-09, Stabroek
Mertens Louise 13-09, Brasschaat
Hofmans Midas 17-09, Antwerpen
Meys Boris 16-09, Brasschaat
De Martelaere Lif 15-09, Brecht
Bellengé Lou 15-09, Schoten
Van Herck Mayson 05-09, Wuustwezel
Khader Kahin Mahr 16-09, Brasschaat

Van Deuren Hans te Brasschaat met Vantichelt Tessa, te Brasschaat
Van Pelt Alfons te Brasschaat met Fomina Olha, te Brasschaat
Mortelmans Timo te Brasschaat met Marynissen Sophie, te Brasschaat
Janssen Kristof te Brasschaat met Houtmeyers Joyce, te Brasschaat

Verstraeten Roger, 87 jaar, echtgenoot van Haustraete Marie, Brasschaat
Verhaert Ludo, 67 jaar, echtgenoot van Vanhout Linda, Essen
Greffe Fernand, 61 jaar, echtgenoot van Dockx Nicole, Brasschaat
Weekx Frans, 81 jaar, weduwnaar van Kampen Nelly, Brasschaat
Bal Ludovicus, 87 jaar, echtgenoot van Michiels Maria, Brasschaat
Verbruggen Wivina, 90 jaar, Brasschaat
De Block Guido, 77 jaar, echtgenoot van Liekens Alida, Kapellen
Meylemans Joannes, 85 jaar, echtgenoot van Janssens Carolina, Kapellen
Jansen Jean-Marie, 87 jaar, weduwnaar van Kreemers Maria, Brasschaat
Coenen Josine, 84 jaar, weduwe van Ribbens Achiel, Kalmthout
Dils Maria, 71 jaar, echtgenote van Zerk Peter, Zoersel
Van Den Wijngaert Maria, 83 jaar, weduwe van Doms Marcel, Antwerpen
De Muyt Urbain, 72 jaar, echtgenoot van De Lathouwer Angelina, Brasschaat
Ridderhof Paulina, 80 jaar, weduwe van Lavino Meijer, Brasschaat

In het kader van de World Cleanup Day staken vanmorgen een 15-tal leden van Open Vld Brasschaat mee 
de handen uit de mouwen.  Samen met de Zwerfvuilruimers van Brasschaat en enkele BV’s verzamelden 
we op 1 uur tijd 9000 peuken en 10 zakken zwerfvuil. Sigarettenpeuken, papiertjes, blikjes en plastiek op 
straat dragen niet bij tot woonplezier.  Open Vld Brasschaat draagt daarom graag haar steentje bij op deze 
World Cleanup day waarbij miljoenen vrijwilligers uit 150 landen samen werken aan een propere planeet.  
Een nette gemeente is voor Open Vld namelijk ook een veilige gemeente en geldt als visitekaartje naar bui-
ten uit. De zwerfvuilruimers van Brasschaat hebben de afgelopen maanden al heel wat Brasschatenaren 
gesensibiliseerd met hun werk.  “Daardoor merken we dat er al minder zwerfvuil ligt op straat.  Toch blijft het 
hallucinant dat op 1 uur tijd zoveel afval kan verzameld worden op een kerkplein in het centrum van Bras-
schaat”, aldus zwerfvuilkoning 
Luc Vermeersch.  “Als sensibi-
lisering niet meer werkt, moet 
de gemeente handhaven en 

-
boete of met een taakstraf. 
Voor sluikstort geldt voor ons 
een nultolerantie.  Betere con-
troles en hogere boetes zijn 
nodig”, stelt Anne Van Aperen. 
Op de foto zie je een delegatie 
van Open Vld Brasschaat sa-
men met enkele leden van de 
Zwerfvuilruimers alsook Jean-

Elisabeth Lemahieu.

HANDEN UIT DE MOUWEN, OOK IN BRASSCHAAT



Brasschaatse Film,     Nr. 39,     26-9-2018  31

SUPER
VOORWAARDEN

Bredabaan 889 • 2930 Brasschaat • www.groenejager.be • info@groenejager.be • 03/663.28.40

LUNCH WILDMENU
28/10/’18 - 12u - € 85

WINTER HIGH TEA*

11/11/’18 - 15u - € 35
*High Tea

in samenwerking met “De Plantage”
uit Beveren-Waas. Thee-sommelier Ka-
rine Opgenhaffen vertelt u graag meer 
over haar passie en laat u proeven van

verschillende theeën en infusies.

www.deplantage-theeshop.eu

Reserveren via
info@groenejager.be
of tel. 03/663.28.40

We bekijken de beschikbaarheid en
bevestigen uw reservatie.

Reservaties zijn enkel geldig na bevestiging 
en betaling op BE69 0689 0938 0178
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INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

Particulieren, bedrijven en architecten kunnen bij Interhaus terecht voor:
 - Kasten en meubels op maat voor keuken, badkamer, woonkamer,
  slaapkamer, dressing, kantoor,…
 - Binnendeuren, tafels op maat, …
 - Alle Gyprocwerken
 - Schilderwerken en raamgarniering

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

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

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?

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

Megagarage-opritver-
koop, 6 garages, 6-7 ok-
tober 9-17u Oude Hoe-
veweg

Poetsen en strijken (met 
auto). 0489/635 638

Te koop gevraagd: schil-
derijen en spullen van 
zolder. 03/663 65 70

BENEFIETDAG TEN VOORDELE VAN DIERENASIEL CANINA
dierenasiel Canina, in het kader van De Warmste Week.Tijdens een heuse familiedag brengt de hondenschool leden, familie, 
vrienden en buren samen om hun steentje bij te dragen, met onder andere georganiseerde wandelingen met honden, een spa-
ghettislag, kinderanimatie, een tombola en veel meer. De actie in het kader van De Warmste Week steunt dierenasiel Canina, dat 

integraal naar de medische kosten voor inentingen, het plaatsen van chips, castraties en meer, die hoog oplopen voor de vzw. 
Meer informatie hierover kan u terugvinden in het persbericht en de poster in bijlage en op https://www.facebook.com/kvbrabovzw/


