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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.

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

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

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

Spring eens binnen voor je buiten! 
www.rijmenants.be

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24

 

WIJ ZIJN OPEN OP
ALLERHEILIGEN  

WAPENSTILSTAND  

Steeds van 9u tot 18u

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

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

GRATIS
SCHATTING

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

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

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

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS

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

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG
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gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

STUDENT
voor onderhoud

van vooral groene zones

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

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

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

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

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

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

Tijdens de week van de mobiliteit heeft de ouderraad van Basis-
school De Vlinder een vrachtwagen van de gemeente uitgeno-
digd.  Met politiebegeleiding leerden de kinderen over de gevaar-
lijke dode hoek. Door in de vrachtwagen te zitten, ervoeren ze hoe 

Een belangrijke les voor kinderen die zich dagelijks in het verkeer 
vinden. Meer foto's vind je op www.basisschooldevlinder.be

DODEHOEK-LES
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FinDD

 

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

Zin in een nieuwe uitdaging?

Ook zo nieuwsgierig?  

PLAATS

007
DIDIER
VAN DOOREN

WWW.DIDIER-CDENV.BE

CD&V
BRASSCHAAT

Actieperiode: 22/09/2018 - 26/10/2018. Actievoorwaarden: 
www.samsung.com/be/promotions. Bepaalde producten zijn  uitgesloten.
* Getest met de Samsung WW8800M en vergeleken met de WW8500K 
(5kg, 40°C katoen was).

€400
terugbetaald

Tot 

Volle  
waskracht

Halve tijd*

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

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

Even gerust 
als je passagiers?

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 

actie.argenta.be/auto

Dat kan.
Met de autoverzekering van Argenta.

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be
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Reeds heel wat jaren draai ik mee in de gemeentepolitiek, en heb daardoor veel 
ERVARING

In Vlaanderen behoort ons Brasschaat tot de beste leerlingen van de klas met 

 

Mijn programmapunt is dan ook: 

Ik wil daarvoor mijn ervaring dan ook na 14 oktober voor 100% in de 
weegschaal gooien!

  

      

PLAATS

5

BOB
PLAATS

3
EMM

PLAATS

21

TANDEM VOOR BRASSCHAAT

BOB GEYSEN
 EMMANUELLE  

 HERBOSCH 
De verbindende kracht We willen streven naar
van sport en verenigingsleven kwaliteitsvol onderwijs
verder op de kaart zetten. vlak bij huis 

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 10 oktober
Dagsoep

Blinde vink 

Donderdag 11 oktober
Dagsoep

Vrijdag 12 oktober
Dagsoep

Maandag 15 oktober
Dagsoep

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

‘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.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 

Uitgraven van opritten 

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Ik zoek werk,

0487/776 692 

Te huur: 

600

Alles opruimen in kel

Snoeien en vellen van 

Man zoekt werk, 

0465/548 262

Schilderw.

 

Ik zoek werk:
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3 sterke vrouwen met een hart voor Brasschaat

INEZ VAN DONGEN - VEN
plaats 6

Zelfstandig ondernemer
Gemeenteraadslid

KARIN WILLEMEN - BEYERS
plaats 8

Zelfstandig ondernemer
Enthousiaste nieuwe kandidaat

KARINA SPELEERS - HANS
Plaats 18 - Lijsttrekker 2de kolom

Zelfstandig ondernemer
Schepen van Cultuur en Gezin

Wij staan voor
• elk kind een plaats in onze scholen
• een warm sociaal beleid voor jong en oud
• verder uitbreiden van culturele activiteiten

• het ondersteunen van startende
 en gevestigde ondernemers
• een veilig fietsbeleid

Ve i l i g  t hu i s  i n   een  we l va rend  B rasschaa t

Cherokee 1500 HemiCompass Wrangler

Panda Cross 500X Stelvio Renegade

BUGA-AUTO KEMPEN  Antwerpseweg 84, 2440 Geel

Schrijf  je vlug in: www.buga-auto.be/SUV_testdag

2019
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goed (fi nancieel) beleid goed besturen goed parkeerbeleid burgerparticipatie dynamisch brasschaat zorgen voor elkaar goed leven

bruisend Mariaburg investeren in de toekomst goede fi etspaden sportkampen veiligheid voor de kinderen vissen in Yemen goed voor gezinnen

goed voor dier en natuur een veilig Brasschaat een proper Brasschaat goed fi scaal klimaat goed kiezen transparant besturen goed voor onze vrijwilligers

goed voor dieren goed voor sportclubs cultuur en natuur vrijheid

goed sporten een mooie gemeenteduurzaam ondernemen een veilig verkeer

goed voor de jeugd gezond verstand doorgeven van kennis goede zorg voor ieder

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1

DENAYER
ROMAIN

VAN HONSTE
Myriam

LEFLOT
Philip

VAN DER DONCKT 
Nicolas

GEERAERTS
Oona

BUYTAERT
Sophie

VAN WOLPUT 
Nathalie

BOTH
Amber

DEBEUCKELAER 
Dirk

LENS 
GREGORY

ROECKENS
GUY

VAN OPPENS
Sabine
VAN DEN BROECK
INGE

BOUJOUH 
Jamal

VERMEERSCH 
LUC

NAAM

OPHOFF
Barbara

THOMAS
Christophe 18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1.

1

DE NIJS
Steven
VERMEIREN 
Guy

JANSSENS
Anne-Marie
DE BEENHOUWER - DE 
WINTER Christiane

VAN CAMP
ROGER

DENYS 
Francis
VAN DE ZANDE
Linda
ICKX
Isabelle

CAEYMAEX 
Matthieu

MACCHIA 
ROBBY

SCHROOYEN
Imelda
LOUIS
Gaëlle

VREYS 
Marro
ARTS
Philippe

VAN APEREN
ANNE

NAAM 
voornaam

NAAM

DELISSEN
Jolijn

Je kan én mag op alle 
kandidaten stemmen! 

Zij zullen er u dankbaar 
voor zijn!
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christophe
thomas

1ste plaats

Goed wonen

Goed ondernemen

Goed (fi nancieel) beleid:

sabine
van oppens

14de plaats
provincie/
gemeente

Onze actiepunten
voor de provincie
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BOB GEYSEN
geysen.bob@skynet.be 

PLAATS

3

VOLUIT VOOR FIETSBELEID 

 

VOLUIT  VOOR ONZE S E NIORE N

#SENIOREN
#VRIJE TIJD
#ONDERSTEUNING

Jullie behoren tot de groep van 
11.000 senioren die onze gemeente 
rijk is.
Het is dan ook van groot belang 
dat ons gemeentebestuur rekening 

houdt met de uitdagingen 
die zich stellen. Een gro-

tere groep gepensio-
neerden betekent 

bijvoorbeeld dat 
we het aanbod 

aan zinvolle invulling van vrije tijd 
moeten verruimen: sport, cultuur, 
ontspanning, cursussen in de Remise 
of de dienstencentra.

We moeten ook klaar staan voor meer 
vragen naar hulp en ondersteuning: 
het huishouden doen, kleine karwei-
tjes uitvoeren, aangepast vervoer.
Wij als CD&V kandidaten hebben 
daarvoor een strijdplan opgesteld… 

een plan waarbij jullie als senioren 
centraal staan om te kunnen genie-
ten van een rustig pensioen waarbij 
onze gemeente hulp en steun geeft 
bij kleine en grote zorgen.

Actief blijven, thuis blijven wonen, 
hulp van mantelzorgers of goede bu-
ren, alle zorgen binnen handbereik… 
WIJ GAAN ERVOOR!

PLAATS

5
BART
BRUGHMANS

PLAATS

17
JEF
KONINGS

PLAATS

28
ROGER
BOIY

PLAATS

2
SHANA
CLAESSENS

www.shanaclaessens.com
#veiligverkeer #mobiliteit #jeugd # kinderopvang
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Babs De Vocht
Student Master

Politieke wetenschappen

BABS
Brasschaat
Actief
Bewust
Samenleven

PLAATS

10
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

LIJSTTREKKER
2de kolom
 
#onderwijs
#jeugd
#wonen

PLAATS

18
NIELS
DE KORT
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1 STEVEN BROOS 18 RUDI PAUWELS
2 LISA BUYSSE 19 CLAUDIE PLEYERS
3 KASPER VANPOUCKE 20 MARCEL DEBEUCKELAER
4 INGE HERMANS 21 VERA ASSELBERGS
5 JOHAN CALUWÉ 22 JIM NAUWELAERTS
6 INNEKE CLAES 23 LUT LISSENS
7 ANNE VANGENECHTEN 24 IVO TOPS
8 SAM LIEGÉOIS 25 CHRISTINA COP
9 NILOUFAR DOUSTDAR 26 PETER TORFS
10 YOLIEN SCHELLEMANS 27 BART VANACKERE
11 GITTE VAN SOOM 28 LOUIS VAN GILS
12 MARC JANSEN 29 EGBERT VAN WIJK
13 ANITA PUT 30 LUT DELVAUX
14 ERIC NAUWELAERTS 31 JACQUES DECRU
15 HILDE BUYSSE 32 HERMAN LAUWERS
16 CHRIS LAURIJSSEN 33 CAMILLA DECLEER
17 ILYA DE ROEY

ONS VOLLEDIG VERKIEZINGSPROGRAMMA VIND JE OP WWW.BRASSCHAAT2012.BE

STEM SLIM
Het lijkt wel of het in Brasschaat slechts over één vraag gaat: 
wie mag er met de partij van de minister meebesturen?

Dat slaat nergens op, natuurlijk. Er zijn ook andere 
mogelijkheden. Dat is de hoop van velen: een beleid met 
meer lijn, meer toekomstvisie, minder dagjespolitiek, 
minder vriendjespolitiek, minder geruzie tussen schepenen!

Als het kan, dan wil Brasschaat 2012 daar de leiding van 
nemen. Met Steven Broos als lijsttrekker.

Wij zijn niet bang voor verantwoordelijkheid. We durven 
keuzes maken maar hechten ook veel belang aan echte 
inspraak.

Als je een bestuur wil dat verder kijkt dan de 
volgende verkiezingen en een beleid wil uitstippelen 
mét de bevolking, dan moet je voor Brasschaat 2012 
kiezen.   

Dat is een slimme stem.

Namens het voltallige bestuur van Brasschaat 2012
(onafhankelijken, Groen en Sp.a)

Herman Lauwers
Algemeen voorzitter

STEVEN
BROOS

lijst 

nr 7



Brasschaatse Film,     Nr. 41,     10-10-2018  11

MEER INFO OVER ONZE KANDIDATEN 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

lijst 

nr 7



1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Ruime gratis parking bij de winkel

Dit weekend 
10% korting

HerfstHerfst opendeur opendeur
12-13-14 oktober12-13-14 oktober

ZONDAG OPEN 10U-17U
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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)

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

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

 
www.HERFIL.be

RAAMGARNIERING

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 

Dimitri HOEGAERTS
lijsttrekker

Luc VAN DER SCHOEPEN
3de kandidaat

Greet VERBERT
2de kandidaat

Tim WILLEKENS
lijstduwer gemeenteraad
lijstduwer provincieraad

Omdat Brasschaat
Brasschaat(s) moet
blijven!

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

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

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

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

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

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

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

lijstduwer 1ste kolom
plaats 17

Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

Daadwerkelijk voor U!

www.adindavangerven.be

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t hu i s  i n  een  we l va rend  B rassch aa t

De Hel van Brasschaat
Dit boek verhaalt van de mythe dat rijkdom gelukkig 
maakt. De schrijver dwaalt door de wereld der rijken. Hij 
beschrijft de leegheid die geld creërt. En de grote desil-
lusie. 'Geld vernietigt levens'

Bestel het boek
Door € 30,- over te maken op onderstaande bankrekening
de Hel van Brasschaat (Brasschaat, België)
nr: BE41 3771 0065 4210
o.v.v. uw naam en post adres.

Heeft u vragen? Contact@deHelvanBrasschaat.be

www.deHelvanBrasschaat.be

Marten
den Hollander

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Denk nu reeds aan uw tuinontwerp 
voor de aanleg van uw tuin

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

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 03/385.28.50

Te huur: app 2e verd in 
augustijnslei, Brasschaat. 
Living op massieve parket, 
open keuken( met toestel-
len) en berging.  2 slaap-
kamer + dressing/bureau.  
Badkamer met bad/dou-
che,aparte wc. Terrassen 
voor en achteraan.  On-
dergrondse garage. Geen 
lift. Huurprijs: 780 + 75 
kosten. Tel. 0477.78.89.16
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Thomas Adriaensen
plaats 27

Daniëlla Lamberts
plaats 26

Bart Thijs
plaats 9

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t h u i s  i n  een  w e l va ren d  B rasschaa t

Uitslag wedstrijd opendeur
22 en 23 september 2018

Bredabaan 1007
Mar ia- ter -Heide
Tel. 03/663 57 25
Fax. 03/663 76 51

De winnaars werden persoonlijk verwittigd.

DE WINNAARS ZIJN:
Tits Renate Brasschaat Samsung wasmachine
  QuickDrive
Jacobs Gunther Brasschaat Miele stofzuiger
Van Den Heuvel Wuustwezel Miele stofzuiger
De Wilde Kalmthout Beko microgolf
Calander Rita Brasschaat Beka pottenset
Willems Jan Brasschaat Brabantia Strijkplank
Kamphuys Patty Brasschaat Demeyere Alu Pro pan
Loens Brasschaat Aankoopbon €15.00
Van Gils Kurt Brasschaat Aankoopbon €15.00
Dermul Brasschaat Liebherr koelkaraf

De juiste antwoorden
Vraag 1: Geef de naam van de kunstkring die in 
 onze etalage tentoonstelt  Caerde
Vraag 2: Met hoeveel procent vermindert de duur van een was- 
 beurt met een Samsung Quickdrive wasmachine  50%
Vraag 3: Van welke voetbalclub zijn de kleuren op 
 de Beko koelkast  FC Barcelona

SCHIFTINGSVRAAG: 
Hoeveel weegt het beeld dat op de hoek in onze etalage staat 

 86,2 kg

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

BLOCKCHAINS EN “WIS”CAPE ROOM 
OVERTUIGEN JURY 17de HEIDELANDPRIJS
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PLAATS

10
EDWIN
DE CLEYN

PLAATS

1
LUDWIG
CALUWÉ

DE WEG VOORUIT
PROVINCIE ANTWERPEN

Daniëlla Hostie
DOCENTE

PLAATS

16 Mensen alle kansen geven
Zorg is maatwerk !

Woensdagmiddag was het Brasschaatse Park gevuld met meer 
dan 1.000 kinderen voor de  Vlaamse scholenveldloop. Een or-
ganisatie van Moev in samenwerking met vzw Sport Plus Bras-
schaat, het Sportpromotieteam, Sport Vlaanderen en Atletiek-
club Break. 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. 
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! Omdat het dit jaar de 30ste editie was 
van de scholenveldloop kreeg elk kind van de lagere school een 
medaille. Deze werd uitgereikt door Mon Gruythuysen, de oud-
ste vrijwilliger van het sportpromotieteam.  Voor het secundair 
onderwijs waren volgende scholen paraat: GIB, Koninklijk Athe-
neum, Koninklijk Technisch Atheneum en Mater Dei Instituut. De 
deelnemende scholen van het lager onderwijs waren: Wonder-
wijs, Het Toverbos, Gibo Mariaburg, Gibo Driehoek, Gibo Heide, 
Gilo de Kaart, Mater Dei Bethanie, Mater Dei Centrum, Mater 
Dei Driehoek, Mater Dei Maria-ter-Heide, Mater Dei Zegersdreef, 
Triolo, Basisschool De Vlinder en St. Ludgardis. Met de zon van 
de partij en dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de leerkrachten, 
ouders en grootouders was het een zeer geslaagde editie van de 
Vlaamse Scholenveldloop. De vele lopers bereikten met veel en-

deelnemers!

VOOR IEDEREEN EEN MEDAILLE

Foto: © sportdienst gemeente Brasschaat

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

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

Te huur app 2de verd. 
Meeslaan 3 Brasschaat 2 
slpk- terras achter, balkon 
vooraan, vrij, € 650 tel. 
0470/313 126

Voor al uw tuinwerken 
opkuisen blad, snoeien, 
enzoverder... Ook aan-
leg & onderhoud van 
tuinen, ook het plaat-
sen van klinkers enz… 
Ook uw omhein ing 
kan door ons geplaatst 
worden. Bart Franken 
0476.46.62.16
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19 oktober 2018
20 u - 23 u

Wil jij oud-leerkrachten en oud-leerlingen terug zien?
Kom naar onze 

Oud-leerlingenavond

Op zaterdag 13 oktober van 10 tot 17 uur: Draai niet rond de 
pot. Omdat cacao nog steeds een product is waar kinderarbeid, 
ontbossing en dus uiteraard ook eerlijke handel belangrijk is. 
Kom op 13 oktober je lege choco-pot ruilen voor één van 
fair trade. 
Op zondag 14 oktober is er een chili-partner in Brasschaat die 
vertelt over zijn coöperatieve die lekkere wijn produceert. Wij wil-
len een nieuw eikenhouten wijnvat sponsoren. Kom naar onze 
chili-dag: kijk en proef tussen 13 en 18 uur. Vrije inkom.

Actieweekend 
op 13 en 14 oktober

Oxfam Wereldwinkel Brasschaat - Augustijnslei 78 - Info: 0474 595 299

functie: Van een ‘begraafplaatsmedewerker’ verwachten we dat deze volgende taken zelfstandig kan 
uitvoeren: • opplanten bloembakken • toezicht uitoefenen op het gebruik van materieel en machines 
• eenvoudige administratie rond verkoop gronden en vervallen concessies op begraafplaatsen in samen- 
werking met de administratief-technische dienst • coördinatie samenwerking tussen verschillende 
begraafplaatsen • instaan voor het begraven, bijbegraven, ontgraven, asverstrooiingen • onderhoud van 
de begraafplaatsen • afbraak en verwijdering vervallen concessies • verstrekken van telefonische en 
mondelinge informatie.

profiel: • In het bezit zijn van rijbewijs B • Kennis van het vakgebied (door ervaring of opleiding) • Bereid 
zijn zich bij te scholen • Taken op zelfstandige en systematische manier kunnen uitvoeren • In staat zijn 
fysiek belastend werk in alle omstandigheden uit te oefenen.

competentieprofiel: • Flexibel • Klantvriendelijk • Zelfstandig • Respect • Eerlijk • Samenwerken 
• Nauwkeurig • Initiatief • Oplossingsgericht • Vastberaden.

salaris en bijkomende voordelen: Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 
10 jaar beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Het brutomaandloon met 0 jaar ervaring is 1.818,33 euro 
met 4 jaar ervaring is 2.050,75 euro, met 10 jaar ervaring is het 2.207,97 euro. Als bijkomende voordelen 
heb je recht op maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. Het openbaar vervoer 
wordt terugbetaald. Je hebt recht op 35 vrij te plannen vakantiedagen en 14 feestdagen.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur 
met respect voor de work-life balans? 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 de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

BEGRAAFPLAATS- 
MEDEWERKER 
 
• Niveau D1-D3 
• Contract onbepaalde duur – Voltijds 
• Aanleg werfreserve

Wij organiseren op 18 oktober 2018 een infomoment met rondleiding en toelichting over de functie van 
begraafplaatsmedewerker. Hiervoor kan je inschrijven via sollicitatie@brasschaat.be.

Solliciteer online via onze website (www.brasschaat.be) uiterlijk op 24 oktober 2018. Enkel wanneer we 
samen met jouw kandidatuur een motivatiebrief, cv, een kopie van jouw rijbewijs en een recent uittreksel 
van het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen voor het verdere 
verloop van de selectieprocedure.

Toon in je motivatiebrief duidelijk aan waarom je voor een functie als begraafplaatsmedewerker bij het 
gemeentebestuur kiest en welke ervaring je hebt. Tijdens een eerste cv-screening zal hiermee rekening 
gehouden worden.

Oproep: 35ste kerststallententoonstelling te Brasschaat-Driehoek op 15 en 16 december 2018
Beste Brasschatenaar. U kent wellicht de kerstmarkt van Brasschaat-Driehoek met zijn bijhorende 
kerststallententoonstelling. Vzw Kerstcomité Brasschaat heeft deze markt vorig jaar in een volledig 
nieuw jasje gestoken. De grote kerstmarkt aan de Rerum Novarumlei werd vervangen door een kleinere 
goede doelenmarkt. Dit jaar gaat dit door in zaal Drieheem en de naam is vervangen door KERST OP 
DEN DRIEHOEK, een Kerstfeest voor iedereen. In een nog grotere spiegeltent (aan zaal Drieheem) 
gaan er weer allerlei activiteiten door. De kerststallententoonstelling blijft behouden en gaat reeds voor 
de 35ste keer door. In samenwerking met de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden zijn we bezig 
om de kerststal als Vlaams erfgoed te laten erkennen. Daarom deze oproep onder het motto ‘Leve de 
Kerststal’: ‘U bent van Brasschaat’ en bezit een mooie kerststal of kerstbeelden en je wil deze tonen op 
onze 35ste Kerststallententoonstelling! Neem contact op met Maria Mertens-De Bie via het e-mailadres 
info@kerstmarktbrasschaat.be of via het contactformulier op onze website www.kerstmarktbrasschaat.be

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

Ik ben een Braziliaanse 
man. Ik zoek werk als poets-
man, ik heb reservaties. 
Nilson. Tel. 0466/423 734

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

OVERLIJDENSBERICHT

†
Roland en Paula Gallée ‐ Lenaerts, Davy (†),
Alfons en Monique Ivens ‐ Lenaerts, Steven,

Danny en Marleen Lenaerts ‐ Caluwaerts,
Dennis, Jennifer & Jari,

melden u met droefheid het overlijden van hun Moeke

Jeanne Van der Wildt
Weduwe van Marcel Lenaerts

Geboren te Brasschaat op 9 mei 1929 en overleden
te Gooreind in WZC Amandina op 3 oktober 2018. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op vrijdag 12 oktober 2018 om 10 uur
in de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te
Brasschaat. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
aldaar vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het
familiegraf op de begraafplaats Brasschaat ‐ Centrum.

Correspondentieadres : Fam. Jeanne Van der Wildt,
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be
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GOELE FONTEYN  
2DE PLAATS 
CARLA PANTENS  
4DE PLAATS 
HEDWIG VAN BAARLE  
20STE PLAATS 
ELS GEYLEN  
24STE PLAATS 

GEMEENTE BRASSCHAAT / PROVINCIE ANTWERPEN 
SAMEN IN BEWEGING VOOR  

RECREATIE - EN GROENDOMEINEN

KRIS GEYSEN  
3DE PLAATS 

PROVINCIE 

GEMEENTE 

Brasschaat heeft recht op een eigen provincieraadslid !!!

Ve i l i g  t hu i s  i n  een  we l va rende 
p rov i nc i e  An twerpen

Danny Thijs, 12de plaats provincie
Als provincieraadslid ben ik actief in verschillende belangrijke dossiers van onze samenleving 

en ik zou graag met uw steun en stem dit werk verder zetten.

Mijn doelstellingen: 

-  Kwalitatieve opleidingen voor politie, brandweer en hulpverleners.
-  Als ambassadeur van G-sport Vlaanderen ijver ik voor meer
 toegankelijkere sportcentra voor mensen met een beperking.  
- Bewaren, verbinden en uitbreiden van groene zones.

  Stem bewust.
  Stem op naam.
  Stem op een Brasschatenaar.

  Danny Thijs, provincieraadslid
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shoppen op zondag
21 oktober 2018

HalloWeekend

10:00 - 12:00 | Patio Donk 
13:00 - 17:00 | Bredabaan centrum (autovrij)

Gratis herbruikbare shoppingtas (zolang de voorraad strekt)
Met straatanimatie en degustaties

in samenwerking met de handelaars
#shoppeninBrasschaat

www.brasschaat.be



EERST ONZE MENSEN

Dimitri HOEGAERTS
• lijsttrekker • bediende • Centrum

• havenarbeider
• Bethanie

• zelfstandige
• Bethanie

• vertegenwoordiger
• Maria-ter-Heide

• expediteur
 op rust
• Driehoek

• bediende
• Centrum

• administratief
 medewerkster
• Driehoek

• bediende
• Centrum

• ondernemer
• Maria-ter-Heide

• foornijveraar
• Driehoek

• student
• Bethanie

• foornijveraar
• Driehoek

• huisvrouw
• Centrum

• zelfstandige
• Bethanie

• ocmw-
 medewerkster
• Driehoek

• buschauffeur
• Driehoek

• vrijwilligerswerk
• Driehoek

• havenarbeider
• Driehoek

2. GREET VERBERT

• zelfstandige
• Vriesdonk

11. IONICA NEETER

• huisvrouw
• Bethanie

Voor u ligt de lijst van het Vlaams Belang in 
Brasschaat. Onze kandidaten zijn uniek. Het 
zijn mensen van alle leeftijden, uit alle wijken, 
met de meest diverse bezigheden. Een uitste-
kende lijst van mannen en vrouwen uit één 
stuk. Zij komen op voor ‘onze mensen eerst’!

3. LUC VAN DER SCHOEPEN 4. LINSEY DE VOOGHT 6. PETER COMMANDEUR5. BERRY VAN KASTEREN

7. JOSSELYNE HANSENS 8. PAUL DEMEYERE 9. NIELS VERSCHUERE 10. PETER ANDRIES

• zorgkundige
• Driehoek

12. SAN MEEUS

• gepensioneerd
• Driehoek

13. CHRIS VERBOVEN 14. SYLVIA VERWYMEREN 15. SINDY SEVENHANS-STERCKX 16. BERT GAUTHIER

17. ELLEN SAMYN 18. HILDE PEETERS

22. CHRIS COLMAN

21. LISETTE DE MEESTER20. BART SMEULDERS19. LIEVE HOUSEN

26. RAYMOND VAN LISSUM

• elektricien-
 mechanicien
• Driehoek

33. TIM WILLEKENS

• zelfstandige
• Maria-ter-Heide
• lijstduwer
 gemeenteraad
• lijstduwer
 provincieraad

25. RUDI SCHURMANS

• betonmixer-
 chauffeur
• Driehoek

24. GILBERT DE CORTE

• beeldhouwer
• Bethanie

32. MIEKE DE BATS

• gegradueerd
 verpleegkundige
 op rust
• Maria-ter-Heide

23. WILLY CORTEN

• oud-
 scheepshersteller
• Driehoek

31. JEANINE BEUTELS-
 VAN OOSTERWYCK

• gepensioneerd
• Kaart

30. STEFAN VAN ACKER

• onderhouds-
 elektricien
• Centrum

29. MICHAEL VAN EYCK

• havenarbeider
• Bethanie

28. SETH VAN DER VELDE

• zelfstandige
• Kaart

27. SALLY VLAMINCKX

• medewerkster
• Kaart
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L A  C A S A  A N I M A T A

5 6  J A A R  S E R V I C E  &  V E R T R O U W E N

w w w . h e m e l a e r . b e  I  B l a n c e f l o e r l a a n  6 1  I  A n t w e r p e n  L . O . I

B e r e i k b a a r  v i a  r i n g ,  a f r i t  L i n k e r o e v e r  P a r k e r e n  v o o r  d e  d e u r !   -  T r a m  3 ,  5 ,  9  &  1 5 .  H a l t e  v o o r  d e  d e u r .

BIJ ONS KIEST U JUIST! 
OPENDEUR

DAGEN
Speciale condities

Nieuwe zetel - en meubelcollecties.

Bij uw bezoek ontvangt u  een mooie attentie.

VAN 12 tot en met 21
oktober (ALLE DAGEN OPEN)

info@prinskavelhof.be  •  t. 03 340 18 75  •  www.prinskavelhof.be

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor jezelf en een actief buurtleven. Je kan er heerlijk, veilig en zelfstandig 

wonen met oog op de toekomst. Prins Kavelhof biedt een gezellige groene omgeving met tal van sociale ontspan-

ningsmogelijkheden zodat je levenslang kan genieten. Onze woonassistent heeft oog voor wie jij bent en wat het 

beste bij jou past. Prins Kavelhof, waar het leven écht begint. 

Waar het leven écht begint

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat
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In 1922 kocht de vzw Belgische Soldatenkring enkele panden op en 
bouwde er een theater/bioscoopzaal. Zaal De Kring staat sindsdien 
bekend als "de soldatencinema". In 1974 werd de zaal gekocht door 
een industrieel en geschonken aan de Parochie. 40 Jaar was deze 
zaal de thuisbasis van vele toneelkringen en verenigingen. Na ver-
loop van tijd voldeed de zaal echter niet meer aan de hedendaagse 
veiligheidsnormen. In september 2014 kocht de Gemeente Bras-
schaat dit gebouw van het Bisdom. Op initiatief van de Parochie 
werd samen met de Gemeente bekeken wat de mogelijkheden wa-
ren. Mertens Architecten werkte een voorstel uit om de bestaande 
zaal te renoveren en de 2 links gelegen panden mee te integreren 
in het project. De bestaande zaal werd gerenoveerd en uitgebreid 
met een inkomhal met ontvangstruimte , bergingen, sanitair en een 
polyvalente ruimte. Achteraan op het terrein zijn 16 parkeerplaat-
sen. Tussen de parking en de aanpalende eigendommen werd een 
groenzone voorzien. In de Kapellei werd samen met De Voorkem-
pen een bouwvolume met 11 sociale appartementen gecreëerd. 
Zaal De Kring, Kapellei 15 Maria-ter-Heide zal geleid worden door 
vzw De Polygoon. Samen met vele vrijwillige medewerkers werd 
deze zaal gered van de sloophamer. 24 & 25 november is er een be-

-

te bezoeken.

OPENING TOTAAL VERNIEUWDE
“DE KRING” IN MARIA-TER-HEIDE

Verpleegkundige geeft professionele massage

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
www.massagevanuitmijnhart.be

90 min. genieten en rusten voor iedereen
Mobiele en minder mobiele mensen 

(rolstoeltoegankelijk)
Een gezonde ontspanning, 

perfecte recuperatie na sportprestaties

Ik lees uw lichaam, 
het is een spannend boek dat ons veel leert.

€ 60 en enkel na afspraak. U krijgt een klantenkaart 
Er zijn ook cadeaubonnen voor een gezond geschenk

myriam
van honste

2de plaats

 51 jaar, advocaat
 mama van Philip (21 j ) en Henri (18 j)
 24  jaar gemeenteraadslid
 6  jaar (2006 – 2012)  schepen voor ruimtelijke 

    ordening, huisvesting en mobiliteit

Een          voor Brasschaat
 toekomstgericht wonen in  een groen Brasschaat
 proper onderhouden openbaar domein
 respect voor elke weggebruiker

SHOPPINGZONDAG 21 OKTOBER  

Winkels zijn open!
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Kies voor Haar
Als Brasschaat u lief is

Twee ‘straffe madammen’ die een GROOT hart voor 
Brasschaat hebben. Een babbel met Marie-Anne en Lutgart, 
respectievelijk 31 en 32 op de lijst 3 van CD&V.
 

Wat drijft jullie om aan politiek te doen?

Lutgart Smekens
Lutgart is fractieleider CD&V in de 
Brasschaatse gemeenteraad,
voorzitter Zakelijk Netwerk, 
lid kerkfabriek Maria ter Heide,
scholenraad en jury KTA Brasschaat.
Ze is een geboren organisator,
bezieler voor het behoud
van ons erfgoed ‘De Kring’.

Berrélei 87 
0477 87 20 75
lutgart.s@skynet.be

Lutgart: Veiligheid in onze wijken, een menselijk 
en bereikbaar bestuur zijn voor ons belangrijk. De 
bestuurders van onze gemeente zijn er voor de be-
volking en niet omgekeerd.

Marie-Anne: Voor de verkiezingen komen wij niet 
aan uw deur bellen. Onze deur staat het hele jaar 
door open. Wij luisteren naar uw klachten, verzuch-
tingen of om gewoon gezel-

samen te drinken.

Lutgart: Brasschaat moet 
een “beleving” zijn: met ge-
zellige winkels, lekkere res-
taurantjes en ruimtes voor 
jong en oud.

Marie-Anne: Onze senioren 
hebben hun sporen verdiend 
voor onze maatschappij. Zij 
hebben van Brasschaat de 
gemeente gemaakt waar 
het goed is om te wonen. 
Nu hebben zij recht op een 

dag, zowel thuis als in een 
verzorgingsinstelling.

Lutgart: Mekaar ontmoeten is belangrijk, met ruim-
tes zoals de Remise en onze Kring, waar talen en 
theater elkaar vinden.

Marie-Anne: We gaan voor een groen Brasschaat, 
controle van lucht- en waterkwaliteit en beperking 

der stress en minder pollutie. We willen ook een 

het voetpad in onze winkelzo-
nes.

Lutgart: Wij willen dat Bras-
schaat een bruisend en groen 
dorp blijft. Brasschaat mag niet 
de noordrand van Antwerpen 
zijn, maar moet de voordeur 
van de Kempen blijven. Marie-
Anne en ik gaan er samen voor. 

Met uw stem kunnen 
wij het 
verschil maken. 
Jullie kunnen op ons 
rekenen.

PLAATS

31

PLAATS

32

LIJST 3

Brasschaat moet aantrekkelijk zijn, nu én voor onze klein-
kinderen. Kies hiervoor op deze sterke madammen. 
Plaats 31 en 32 op lijst 3 van CD&V-Brasschaat.

ta
jong

Marie-A
hebben hu
voor onze m
hebben van 
gemeente gem
het goed is om t
Nu hebben zij recht 

dag, zowel thuis als in e
verzorgingsinstelling.

Marie-Anne
Naudts-Coppens
Marie-Anne is ex-voorzitter
gemeenteraad Brasschaat, is van
opleiding archeologe. 
Ze heeft een passie voor

oalsontdekken en bestuderen, zoa
n ende nieuwste technologiëen e

se.Spaans leren in de Remise

Charleslei 18
0485 96 96 87

otmail.commacoppens2@hotm
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PLAATS

5
BART
BRUGHMANS

Ineke Brückner
Letterkundige, maar bovenal mama

Sven Simons
OCMW-raadslid

INEKE
PLAATS

4
SVEN

PLAATS

20

ZORGEN VOOR ELKAAR

BEGINT IN JE BUURT

Wij zetten ons beiden wekelijks in 
als vrijwilliger in de dienstencentra. 
Zorg dragen voor elkaar begint in je 
directe omgeving.

PLAATS

17
JEF
KONINGS

PLAATS

22
MARINA
VAN UFFEL

PLAATS

29
CHRISTIANE
COOLEN - GUBBELS

PLAATS

9
ILSE
LEBLANC-LANDUYT

Numerologie: 3 staat voor  “vreugdebrenger”, 
9 voor “onbaatzuchtig leider” Klopt als een bus.
Musicologie: de maat van 3 heet de Perfectus,
die van 9 maakt virtuoze jazz.
Bijbel: 3 is symbool voor het goddelijke, 
9, het kwadraat ervan, voor grote kracht. Kan ik beamen.
Astronomie: Van de 9 planeten (jaja, mét Pluto, bij ons vallen 
de kleintjes niet uit de boot!) is de aarde de derde. 
Voetjes op de grond, dus.
Kortom: kies lijst 3 van CD&V: Dirk de Kort voor de sjerp, de 
veiligheid, mobiliteit en het algemeen welzijn. Dan doe ik de 
virtuoze dienstverlening, mét de glimlach en een knipoog als 
het kan. 

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

Concert “From Heide with love”
Zo 14/10/2018 van 14u30 tot 17u30 Mimuze – Brasschaatsesteenweg 268B– grens Kalmthout/
Brasschaat Een live concert met muziek, zang,  woord en dans en gevarieerde nummers: musical, 



Ook in Brasschaat
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Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle

N-VA-kandidaten te kleuren.
Zo helpt u iedereen van onze lijst

vooruit.

THYS Danny

Jan JAMBON
Lijsttrekker voor Brasschaat
Lijstduwer voor de provincie

Plaats 12 provincie

Een sterke ploeg voor Brasschaat

LIJST

2
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PLAATS

9
ILSE
LEBLANC - LANDUYT

PLAATS

20
SVEN
SIMONS

PLAATS

8
GERT
DENHAENEPLAATS

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

PLAATS

15
DIETGER
ONGENAERT

PLAATS

18
NIELS
DE KORT

PLAATS

26
JEVGENIA
KOVALOVA

PLAATS

19
BERRE
VAN DEUREN

PLAATS

10
BABS
DE VOCHT

PLAATS

33
DRÉ
VAN MECHELEN

PLAATS

30
MARTIN
PICQUEUR

PLAATS

27
JAN
DESLOOVER

PLAATS

5
BART
BRUGHMANS

PLAATS

25
KRISTIEN
VAN GULCK

PLAATS

17
JEF
KONINGS

PLAATS

7
DIDIER
VAN DOOREN

PLAATS

32
LUTGART
SMEKENS

PLAATS

12
CARINA
VERSTER - ROTTHIER

PLAATS

31
MARIE - ANNE
NAUDTS - COPPENS

PLAATS

22
MARINA
VAN UFFEL

PLAATS

24
MARLEEN
VAN GELDER

PLAATS

13
CARINE
DOSSCHE

PLAATS

3
BOB
GEYSEN

PLAATS

6
ELLEN
SOMERS

PLAATS

14
YVES
BEUNEN

PLAATS

28
ROGER
BOIY

PLAATS

29
CHRISTIANE
COOLEN - GUBBELS

Programma en speerpunten te bekijken op: www.brasschaat.cdenv.be
U mag op meerdere kandidaten op dezelfde lijst stemmen.

Samen met mijn ploeg van vertrouwde gezichten én beloftevolle nieuwe 
mensen,  wil ik mij hiervoor engageren, gedurende de volle 6 jaar.

Dirk de Kort, Lijsttrekker CD&V / 1ste Schepen / Burgemeester van 2003 t.e.m. 2012

Met Dirk de Kort kiest u voor een burgemeester die ook burgemeester zal zijn.
die met veel goesting, passie en overtuiging voluit gaat voor zijn gemeente. 

die met kennis en betrokkenheid zijn gemeente bestuurt.  

die betrouwbaar en standvastig is.

die  ook echt aanwezig is en dagelijks met uw zorgen bezig is.
    

PLAATS

11
GUNTHER
VAN VELTHOVEN
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Provincieraad

ILSE VAN DIENDEREN

LISA BUYSSE
Gemeenteraad

WIJ WILLEN VEILIGER FIETSEN
IN BRASSCHAAT EN DE REST VAN DE PROVINCIE.
#FIETSEN IS GEZONDER

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

Kalmthoutsesteenweg 193A  -  2990 Wuustwezel
info@bestoutletcompany.be (magazijn 7, achter Augustijns keukens)

GROTE STOCKVERKOOP

ZETELS EN ZETELBEDDEN 
AAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN

Openingsuren: Ma. en woe. van 13u tot 17u - Zat. van 10u tot 18u

NU OOK ONLINE 

WWW.BESTOUTLETCOMPANY.BE
gratis levering binnen 20 km

Grote voorraad  boxsprings met opberglades aan scherpe prijzen
Ook verkrijgbaar in maat 180x210 cm 

Meer dan 200 kwaliteitsvolle matrassen in stock aan fabrieksprijzen!

NU OOK LOUNGESETS AAN 
EINDE SEIZOENSPRIJZEN!

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

AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

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 huur: ondergrondse 
parkeerplaats, omgeving 
Lage Kaart / Kaartplein. 
Tel. 0475/897 634

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

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

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

Samen voor een groener, socialer Brasschaat waar het
voor iedereen mogelijk is om te (blijven) wonen!
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Anne Van Aperen
voor een Bruisend Brasschaat
gewoon doen.

33e plaats
Brasschaat

functie: Als polyvalent werkvrouw/man schoonmaak werk je in een dynamisch team dat instaat voor het 
onderhoud van onze scholen en gemeentegebouwen.
 
profiel: Je werkt zelfstandig en gaat op een respectvolle en discrete manier te werk. Je bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteit, waar netheid en orde vanzelfsprekend zijn. Je 
beschikt over de nodige kennis van onderhoudsmaterialen, onderhoudsproducten en poetstechnieken. 
Een zeer goede kennis van het Nederlands is belangrijk.
 
competentieprofiel: • Collegiaal • Tactvol optreden • Klantvriendelijk en behulpzaam • Vlot kunnen 
rapporteren en signaleren • Zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend onderhouds-
taken kunnen organiseren en afwerken.
 
Salaris en bijkomende voordelen: Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot 10 jaar 
beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Concreet heb je voor een deeltijdse functie (19/38) met 5 jaar 
anciënniteit een brutomaandloon van 976,15 euro en met 10 jaar anciënniteit een brutomaandloon 
van 997,07 euro. Als bijkomende voordelen heb je recht op maaltijdcheques, fietsvergoeding en een 
hospitalisatieverzekering. Het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Je hebt recht op 35 vrij te plannen 
vakantiedagen en 14 feestdagen.
 

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 poetsen?

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert een 
selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

POLYVALENT 
WERKVROUW/MAN  
SCHOONMAAK

 
• Niveau E1-E3 

• Contractueel – Deeltijds 

• Aanleg werfreserve

Schrijf je uiterlijk op 14 oktober 2018 online in via onze website www.brasschaat.be. Enkel wanneer we samen 
met jouw kandidatuur een cv en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur 
in aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure. Graag deze documenten toevoegen 
aan je cv Warehouseprofiel. Na een eerste cv-screening word je uitgenodigd voor een kort verkennend gesprek, 
ben je daarvoor geslaagd volgt er een praktische proef.M

et
 s

te
un

 v
an

 

ONTBIJT - LUNCH

ZOETIGHEDEN
ALLE DAGEN OPEN VAN 8U30 TOT 18U.

zon- & feestdagen gesloten

BREDABAAN 232

2930 BRASSCHAAT

TEL: 03/651.48.62

WWW.LEBALLOTIN.BE

Markant Brasschaat Lezing computercrime
Wij nodigen u, uw familie en vrienden graag uit op donderdagavond 18 oktober 2018 op een lezing over 
computercrime. De lezing wordt gegeven door 2 personen van de politie die er praktisch dagelijks mee te 

tips en tricks. Wie wenst krijgt nadien via mail een digitaal naslagwerkje van Markant Brasschaat. U kan zich 
inschrijven bij Karla via karla.deboeck@hotmail.com. De bijdrage is 8 euro per persoon. Na bevestiging van 
inschrijving stort u het bedrag op de markantrekening BE73 7330 2427 2460 met vermelding van uw naam 
en het aantal personen. De lezing gaat door in zaal Middelheem Bredabaan 425, 2930 Brasschaat en start 
stipt om 20u. Deuren openen vanaf 19u30. U kan best een drankje vooraf kopen want er is geen pauze. Na 
de lezing kan u natuurlijk nog vragen stellen.
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Onraad in sprookjesbos 

Halloweentocht Mater Dei 
Mater Dei Maria-Ter-Heide (ingang via Kerkedreef) 

19 oktober 2018 
vertrek vanaf 18u30 tot 20u30 

volwassenen 5 euro  - kinderen 3 euro 
ORMATERDEI voor alle info

Verdubbel je plezier en kom verkleed! Zaklamp is handig! 

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t hu i s  i n  een  w e l va rend  B rasschaa t

Jan Jambon
UW VEILIGHEID BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG.
In de voorbije legislatuur hebben de oprichting van buurtinformatienetwerken en de inzet 
van APNR-camera’s hun nut bewezen. Deze willen we verder versterken. Ook overlast-
camera’s worden noodzakelijk. Door nieuwe technologieën slim in te zetten kunnen we 
Brasschaat leefbaar houden.

GEEN DOORTREKKEN VAN DE TRAM.
We zijn tegen het doortrekken van de tram. Deze horen in de stad thuis en niet in een 
groene parkgemeente. Wel willen we inzetten op combi-mobiliteit en een modern en 
doordacht parkeerbeleid.
Verkeersveilige schooltrajecten en schoolomgevingen zijn prioritair.

GEEN VERHOGING VAN DE BELASTINEGEN.
Deze zijn de voorbije legislatuur niet verhoogd en we willen deze tijdens de volgende 
bestuursperiode ook zeker niet verhogen.

Karina Speleers-Hans
KIND, JEUGD EN GEZIN IEDER HEEFT ZIJN PLAATS.
Brasschaat heeft een ruim aanbod aan kinderopvang. De occasionele opvang en de 
openingsuren willen we nog meer uitbreiden. De jongeren vinden hun weg naar onze 
sportclubs, maar een jongeren-app kan hier wel bij helpen (JAPP).
Sociale tarieven moeten verder afgesproken worden met de sportclubs en culturele
instellingen zodat elk kind toegang krijgt voor sport en cultuur.
Brasschaat hee nood aan een fysiek Huis van het Kind in het centrum.

EEN GROENE EN LEVENDIGE WINKELKERN
We willen graag extra zuurstof geven aan onze lokale ondernemers. Zij verdienen dit. 
Die zuurstof mag er ook letterlijk zijn in onze winkelstraten: met wat extra groen en
bloemen, een mooi aangelegd perkje waar het aangenaam vertoeven is om te winkelen 
en te consumeren. Tal van acties zijn reeds ondernomen voor de winkeliers en deze 
moeten we verderzetten.

MEER AANDACHT VOOR DIERENWELZIJN.
Tijdens de volgende bestuursperiode willen we meer inzetten op dierenwelzijn door het 
oprichten van een dierewelzijnsloket in het gemeentehuis.
Fietsvrije paden voor paard en ruiter. Een huisdierenbegraafplaats. Hondenlosloop
wandelgebieden of een Losbos. Een depot voor herbruikbare dierenbenodigdheden.

Samen op kop voor Brasschaat

Jan
Jambon
Burgemeester, Vice-premier
en minister Binnenlandse Zaken.
Lijsttrekker.

Karina
Speleers-Hans

Schepen van Cultuur en Gezin.
Plaatsnummer 18

Lijsttrekker 2e kolom.

Ve i l i g  t hu i s  i n   een  we l va rend  B rasschaa t
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FEMMA KAART OP REIS

Femma Kaart trok van 19 tot 23 september naar het Zwarte Woud. Mooi weer, een rijke geschie-
denis, natuur en folklore. Het Zwarte Woud heeft voor hen nu geen geheimen meer.

Ellen Somers
Gemeenteraadslid

Frans Van Bergen
“Als je in de politiek stapt, moet je leren en afkijken 

van de ervaren mensen in het vak. 
Je mag de verbinding met de mensen niet vergeten”

Jouw idee 
wordt mijn uitdaging

ELLEN
PLAATS

6

HUWELIJK
CREATIEVE  HUWELIJKSFOTOGRAFIE

www.klik-graphics.be

in   rasschaatb

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

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

ELKE DINSDAG IN OKTOBER EN NOVEMBER
10% KORTING OP KLEUREN OF MECHEN

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 ???

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Toekomsttechnologie, wat we de komende jaren mogen ver-
wachten van het internet, technologie, enz. 
lezing door Kristof D’hanens woensdag 17 oktober 2018 om 
20 uur. Gebeten door digitale media en het internet zal Kristof 
D’hanens ons vanavond enkele hulpmiddelen aanreiken op weg 

.Hij stelt de nieuwste trends voor en legt uit hoe organisaties en 
prive´personen die op een zinvolle manier kunnen inzetten. Hij 
stelt ons zijn favoriete apps voor, vertelt ons wat er zoal veran-
derd is op “digitaal” gebied. Ook zal hij zijn visie geven over wat 
we de komen-de jaren mogen verwachten van het internet, tech-
nologie, enz. Zo ziet hij een toekomst in ‘mobiel’ internet. Voor wie 
meer wil weten over de toekomst van internet, mobiele telefoon, 
enz. en zeker niet wil stilstaan bij de tijd, is deze lezing zeker 
een aanrader! Kristof D’hanens is de drijvende kracht achter ‘I 
Like Media’. Hij studeerde Germaanse Talen en Bedrijfscom-
municatie en maakte zijn eindwerk over ‘Cultuurcommunicatie 
2.0’ bij Kunstencentrum Vooruit. Tussen 2007 en 2016 werkte hij 
als medewerker communicatie bij Jeugdwerknet en Mediaraven 
vzw. Buiten I Like Media probeert hij de Vlaming meer ver-trouwd 
te maken met apps bij Appstublieft. Hij geeft ook les bij Syntra 
(Social Media Profes-sional) en UGent (digitale journalistiek). 
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 
8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: 
vrije toegang
Plaats: Reserveren: Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 
Brassschaat www.davidsfondsbrasschaat.be of Cruysweegs – 
tel. 03 651 51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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Ik kies voor een centrum met:

  

Dirk de Kort
lijsttrekker gemeenteraadsverkiezing 2018

PLAATS

17

“De kracht van verandering heeft 
ervoor gezorgd dat in de politiek het 
fatsoen en respect in woordgebruik 
verdwenen zijn. Laat dit aub niet 
hier in Brasschaat gebeuren.” 

Stem voor mensen die er WEL 
voor u zullen zijn. Lieve sporters en 

senioren: jullie hebben altijd 
en nu nog op mij 

kunnen rekenen !!!

Jef Konings:
 één van jullie.

U vindt mij op nr 17, 
onderaan de linkse kolom 

van lijst nr.3

       Jef Konings
 LIJSTDUWER 1ste KOLOM

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

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 OKTOBER = 

*VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

GRATIS HOOGRENDEMENTSGLAS
1.1 kw bĳ  aankoop ramen en deuren*



BESTE 
BRASSCHATENAAR,
Als inwoner van onze mooie gemeente sta ook ik voor de keu-

-

 
Wat me vooral opviel was alsof de ene onze gemeente wil be-

-
den…

ALS GOEDE VERSTAANDER MAAK IK OP SLECHTS DEZE 
ENKELE PUNTEN UIT DAT DE CD&V: 

• 
• 
• de Bredabaan willen ontruimen
• 
• 

• bruisende winkelstraten wenst
• 
•  

• 
•  

te ondersteunen

of andere aanverwanten. Gewoon is al gek genoeg. 

door een trambus… (jawel een aangeklede tram)

-
-

GEMAAKT WORDEN.

GEMEENTEPERSONEEL DAT IN CONTACT KOMT MET 
DE BURGER MAG EEN HOOFDDOEK DRAGEN.

DE GEMEENTE MOET TOELATEN OM KAVELS OP TE 
DELEN, ZODAT ER MEER WONINGEN OP MINDER 
RUIMTE KUNNEN STAAN.

HET OCMW MOET MEER CONTROLEREN OF MENSEN 
DIE EEN LEEFLOON ONTVANGEN NIET BESCHIKKEN 
OVER ANDERE FINANCIËLE MIDDELEN.

ER MOET STRENG OPGETREDEN WORDEN TEGEN 
FIETSERS DIE VERKEERSREGELS OVERTREDEN.

-
ge burgemeester, Jan Jambon. 

KAREL VAN GULCK 
Bredabaan 202 te Brasschaat
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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

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

Garageverk. speelg., kin-
derkleding, jongensfiets 
bijna nieuw. 13 okt 10-16u. 
Heislagseb. 213, Bras-
schaat. 0477/576 689

Te huur: App. 2de verd. 
Reinaertlei 7 Brass. Living, 
2 slpk, inger. keuken, bad-
kamer, wc, terras, garage, 
HP € 700. gn algemene 
kosten. Tel. 0494/700 922

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: Bezett., 
gypr.,  beteg., parket, 
schild., afbraakw., Ned. gr. 

168 of 0496/637 978

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

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.
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Voor al uw bpost verrichtingen

HOOGBOOMSTEENWEG 17 | 2930 BRASSCHAAT | T 03 651 31 00 

D A G B L A D H A N D E L 

Pasfoto’s - Sleutels - Autoplaten - Rookwaren - Sigaren - Wenskaarten - Nationale Loterij

PATTYN

M
et

 s
te

un
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Te koop: 4 velgen + win-

Te huur: Gooreind, Wie-
zelo, gerenoveerd gelijk-
vl. appartement in rustige 
groene omgeving, 2 slp-

Regio Kapellen(bos): 
poetshulp gevraagd voor 

over 2 dagen. Over ei-
gen vervoer beschikkend. 

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 

Te huur: 

-

Te koop: -
ford. Nieuw nog in garan-
tie, 2 maand oud. Gsm 

omstandigheden

Te huur: Gr. gemeub. 

Te huur: Gooreind ap-

68j. alleenwonende man 
zoekt vriendin. Ik wacht op 

Verpleger z. werk, hulp bij 
bejaarden, ook als nacht-

Te koop: App. centrum 

+ ligbad, 2 gr. slpkamers, 
berging + venster + inge-
maakte kasten, terras, lift, 

Te koop: Continental 
winterbanden met velg. 

Meer info i.v.m. dementie 
vertellen wij op onze eerste 
samenkomst dit seizoen 

-
een is welkom. Inschrijven 
niet nodig, gratis.
Onderwerp: wat is demen-
tie, Parkinson, Alzheimer? 

-
nen met dementie.

Waar is mijn bril?  Waar heb ik 
mijn sleutels gelegd?

Help, ik vergeet zoveel.
 Ben ik dement aan het worden?

Spanje Calpe te huur 

strand. airco, zwembad, 
chris.

anthonissen@icloud.com

Te huur: 

2de verd, living, slpk,bu-
reel, bergplaats,balkon, lift

Jonge vrouw zoekt werk, 
poetsen, str. babysit, 

Te koop: Zo goed als 
nieuw, elektrische fiets 
Flyer. Prijs overeen te 

Inboedels opruimen bel 

Wij zoeken (wegens niet 
klaar nieuwbouw ) maand 
november , december (tot 

een huis te bewonen als 
housesitting of gezelschap 
oudere. I ouder en kind. 
uitstekende referenties: tel 

SVB Driehoek
11 oktober 2018 
20:15 Eerste elftal - Vremde
12 oktober 2018 
20:00 De Kroon - Vaders
13 oktober 2018 
09:00 U8A - Seja
09:00 U9B - Berendrecht
09:00 U9 A - Herentals
09:00 U8B - Brecht
09:30 City Pirates Antw. - U7B
09:30 ‘s Gravenw.-Sch. - U15A
09:30 ‘s Gravenw.-Sch. - U12A
11:15 Sint Job - U7A
11:30 Maria Ter Heide - U12B
11:30 U11B - Groenendaal
11:30 U11A - Simikos
11:30 U10A - Berendrecht
11:30 U10B- Ekeren
13:00 City Pirates Antw. - U6B
13:00 exc. Essen - U15C
13:00 Minderhout - U15B
14:00 U17B - Herentals
16:00 U17A - Putte
17:45 U21 - Meer
Vrij: U6A
14 oktober 2018 
09:30 Reserven C - Racing Kiel

12:15 Reserven A - VDP
14:30 Helderhoek - Reserven B

Keyboard-pianoles, alle 
niveaus aan huis. Tel. 

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

Blij met investering in 
cultuurpatrimonium 

en ijvert voor kunst in 
publieke ruimte

Open Vld Brasschaat is ver-
heugd te vernemen dat minister 
Gatz een subsidie toekent om 
de Hemelhoeve energiezuini-
ger te maken. De minister geeft 
daarmee de Brasschaatse 
culturele sector een duwtje om 
mee te werken aan energie-
zuinigheid en aan de klimaat-
doelstellingen. Concreet gaat 
het om een investeringsbedrag 
van € 216.000. Men wil in de 
Hemelhoeve niet-geïsoleerde 
daken, vloeren en leidingen 
aanpakken.  Daarnaast wil 
men ook super-isolerende 
beglazing plaatsen. Open Vld 
Brasschaat is ervan overtuigd 
dat de Hemelhoeve in de toe-
komst opnieuw een rol moet 
spelen in onze gemeente. 
“Daarin investeren is dan ook 
van belang,” stelt Christophe 
Thomas. “We blijven ijveren 
voor een professioneel patrimo-
niumbeleid via het AGB om een 
optimale invulling te bekomen.  
Een gedegen onderhoud is 
noodzakelijk.  Deze aanpak wil-
len we graag uitrollen over het 
ganse gemeentelijke patrimo-
nium met zonnepanelen waar 
kan, regenwaterrecuperatie, 
energiezuinige straatverlich-
ting, etc.” “Erfgoed en cultuur 
zijn van grote waarde zijn voor 
de omgeving. Naast een goed 
onderhouden patrimonium wil-
len we ook meer kunst in de 
openbare ruimte.  Kunst op pu-
blieke plaatsen verbindt immers 
mensen en werkt inspirerend,” 
meent Anne Van Aperen.

Oxfam Wereldwinkel 
Brasschaat

3 tot 13 oktober 2018 : Week 
van de fair trade. Omdat ca-
cao nog steeds een product 
is waar kinderarbeid, ontbos-
sing en arme kleine boeren  
niet kunnen overleven. Hier is 
eerlijke handel belangrijk. We-
reldwinkels voeren al  geruime 
tijd campagne voor stabiele en 
eerlijke cacao-prijzen op de we-
reldmarkt. Kom op 13 oktober 
je lege choko-pot ruilen voor 
één van fair trade : draai niet 
rond de pot. Kies voor eerlijke 
handel. En teken onze petitie.
Op zondag 14 oktober 2018 
is er een chili-partner in Bras-
schaat die vertelt over zijn 
coöperatieve die lekkere wijn 
produceert. Wij willen een 
nieuw eikenhouten wijnvat 
sponsoren voor onze partner 
Red del  vino. We krijgen info-
momenten, proevertjes, een 
verrassende shake van pisco.. 
een leuke namiddag. Kom 
naar onze chili-dag  : kijk en 
proef tussen 13 en 18 uur. Vrije 
inkom. Oxfam Wereldwinkel 
Brasschaat – Augustijnslei 78.  
Info : 0474 595 299 zie ook op 
facebook.

Dames en heren, verwen 

m. voetmassage. Ingegr. 
nagels, eksterogen. erv. 

Te huur: 

douche, app. wc, lift, ter-
ras, garage, nabij park. 

Dank aan alle lieve men-
sen die ons gesteund 
hebben bij autopech op 

-
dabaan aan het  Ge-

Maria & Agnes

Klusjesman, inrichting 
elek. Gar.-deur, rolluik, 

Vrouw zkt poetsw., strijk, 
babysit, hulp bij bejaar-

Dakwerken: Vernieuwen, 

Gevraagd: Poetsvrouw 
-

Te koop scootmobiel han-

Te huur: Instapklaar app 
-

rage. Lage Kaart brassch. 

KFC Brasschaat
vrijdag 12 oktober
20.00u: Res A - KSOC M-t-H
zaterdag 13 oktober
09.30u: U10 - Zandvl. Sport
09.30u: U7a - KSK Donk
11.00u: U12b - Zandvl. Sport
11.00u: U11 - Nw Stabroek
12.30u: U9a - FC Ik Dien
12.30u: U9b - FC Ik Dien
12.30u: U12a - FC Essen
20.00u: 1ste pl. - FC Turk Sport
09.00u: Berchem Sp. - U7b
09.30u: AC Rapid - U8a
10.00u: Verbr. Zwijndrecht - U8b
12.00u: Wuustwezel FC - U13
15.00u: SK s’Gravew. - Res. B
zondag 14 oktober
11.45u: U17 - Aartselaar

Gevraagd: iemand met 
veel geduld om mij te leren 
omgaan met mijn digitale 
camera - privéles tijdens de 

-

GIB Brasschaat krijgt 
een subsidie van 

€591.534,20 voor de 
gebouwde sportcampus.
Om de groei van het Gemeen-
telijk Instituut Brasschaat op 
te vangen, vatte het gemeen-
tebestuur het plan op om een 
sportcomplex te bouwen aan 
het nabijgelegen Louis de Win-
terstadion. Sophie De Roeck, 
Schepen van Onderwijs: “In 
2012 hebben we beslist om een 
bijkomende infrastructuur van 
zes klaslokalen, omringd door 
sportfaciliteiten, te bouwen om 
de groei van het GIB Brasschaat 
op te vangen.” Op 26 september 
2018 werd het subsidiedossier 
voor deze sportcampus van het 
GIB goedgekeurd. Het gaat om 
een bedrag van €591.534,20. 
GIB, de gemeentelijke secun-
daire school Naast een uitge-
breid gemeentelijk basison-
derwijs vormt de aanwezigheid 
van het GIB, de gemeente-
lijke secundaire school, een 
bijkomende troef in Brasschaat. 
Sterker nog, het is binnen én 
buiten de gemeentegrenzen 
een begrip geworden voor kwa-
litatief ASO en TSO-onderwijs. 

oktober 2012 pakt het GIB uit 
met de nieuwe sportcampus: 
een nieuw energiezuinig en 
multifunctioneel gebouw met 
zes klaslokalen te midden van 
een groene en rustige omgeving 
waar sportieve leerlingen zich 
volledig kunnen uitleven. Bijna 
14 miljoen euro subsidies voor 
scholen in Brasschaat In de 
periode 2014-2018 kreeg Bras-
schaat in het totaal 13,8 miljoen 
euro Vlaamse subsidies voor 
investeringen in scholenbouw in 
de gemeente Brasschaat. Dirk 
de Kort, Eerste Schepen: “Daar 
komen uiteraard nog middelen 
bij, zoals deze subsidie voor het 
GIB. Er werden deze legislatuur 
heel wat inspanningen gedaan 
voor het onderwijs in onze 
gemeente. We zijn dan ook 
heel blij met deze bijkomende 
subsidie. Langs deze weg wil 
ik graag ook alle gemeentelijke 
medewerkers bedanken voor de 
goede opvolging in dit dossier.”

Te koop:

berk gratis thuisgebracht 

Te koop: Garage voor 
auto in de achterbouw 

-

vastgoedmakelaar Sin-

Te huur: gelijkvloers ap-

terras- garage- onm.vrij
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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

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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

Gratis: Brandhout balken 
en planken. Tel. 0472/712 
768

Te koop: Droog brandhout 

thuis gebr. 0475/820 160. 
03/667 60 97

Alle klusjes, bezetten, bk, 
kleine renovaties, schilde-
ren, goede prijs 0487/740 
335

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

Te huur: magazijn te 
Brasschaat ong 100m²,-
met eventueel gebruik v 
achterliggende grond.gsm 
0485.24.21.23 na 18.00u.

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Te huur: Studio-app. lift, 
groen centr. Brassch., 
rustig, Br. 449 hoek Door 
Verstr. lei, park, hal, liv. m. 
nwe ing. open kkn, 1 slpk, 
badk. met ligbad douche, 
gar., kelder. Vrij. € 615 + 
€ 45 Tel. 03/651 31 89 of 
0474/409 223

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

Lifecoach, kindercoach 
Christine. Ik bied je onder-
steuning bij het bereiken 
van een bepaald doel. 1 
op 1 sessies in alle ver-
trouwen. 03/651 80 11 of 
0456/026 573



E V E N T S

2 0 1 8

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

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

In een sfeervol kader
Salons De Groene Jager beschikt over feeërieke 
en stijlvolle zalen tot 300 personen met heel wat 
troeven om er een geslaagd event van te maken: 
omgeven door een prachtige tuin van 2,5 hectare, 
een ruime privé parking.

Gastronomisch genieten.
Wij trakteren u en uw genodigden op onze warme 
gastvrijheid en innovatieve gerechten. Al onze pro-
ducten zijn vers en we hechten zeer veel belang 
aan kwaliteit en presentatie.

*High Tea:

in samenwerking met “De Plantage” uit
Beveren-Waas.

Thee-sommelier Karine Opgenhaffen
vertelt u graag meer over haar passie

en laat u proeven van verschillende theeën
en infusies.

www.deplantage-theeshop.eu
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LUNCH WILDMENU
28/10/’18 - 12u - € 85

OUDEJAARSAVOND
31/12/’18 - 19u - € 170

WINTER HIGH TEA*

11/11/’18 - 15u - € 35
5-GANGENMENU ALL IN TOT 4 u.
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N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t h u i s  i n  een  w e l va ren d  B rasschaa t

TE KOOP 
Twee zwarte lederen 

zitbanken
perfecte staat - maat 2,5 

Te bezichtigen op afspraak 
Tel. 03/651 82 84

Martouginlei 169, 2930 Brasschaat.

Genieten in
de Algarve
Ontspan volledig in de 

-

www.portugalvillas.nl

Gezocht: Mensen met een goed hart in Brasschaat 
die een uurtje per week tijd ter beschikking hebben.
Beste allemaal, wij zijn een groep vrijwilligers die niet alleen over 
integratie spreken maar er ook wat aan proberen te doen. Voor 
kansarme jongeren, en jongeren in asielprocedure of met een 
asielachtergrond zijn de school en het Nederlands  essentieel. 
Maar dikwijls niet evident.  Wij trachten hen te motiveren door 
op een plezante manier te helpen met het huiswerk. Samen 
met het OCMW van Brasschaat organiseren we dit tweemaal 
per week bij Kabas. Om vlot te werken  hebben we nog enkel 
vrijwilligers nodig op de dinsdagavond en  / of de donderdag-
avond. We werken met jongeren boven de 12 jaar in middelbare 
school of Okanonderwijs en zolang ze naar school gaan. We 
werken onder de vleugels van Auxilia vzw. Het initiatief is gestart 
vanuit de vrijwilligersgroep die reeds jaren huiswerkbegeleiding 
geeft aan alleenstaande minderjarigen in het asielcentrum van 
Kapellen, en het initiatief loopt nu in Essen, Kalmthout, Kapellen 
en Brasschaat. Allemaal met mensen met een groot hart voor 
jongeren in een moeilijke situatie.  Uw leeftijd speelt geen rol 

vragen komen voor “bijscholing” dan wordt dit teruggekoppeld 
naar de school en Auxilia.   Er wordt geen vergoeding voorzien, 
maar de  vriendschap  de respons en het respect dat je krijgt 
van de jongeren is zeker meer dan de moeite waard.  Een 
goed hart bij de vrijwilliger wordt vaak een warm hart. Voelt 
u zich aangesproken, of wil u er meer van weten   mail of bel 
dan met Francis Nagels . We zijn er zeker van dat er in Bras-
schaat voldoende vrijwilligers te vinden zijn. Ons project noemt 
INTEGRA° en is een afdeling van Auxilia Antwerpen Noord.
Namens de jongeren alvast : onze dank. Francis Nagels
nagels@telenet.be
0475.80.13.62 

GEZELSCHAPS
DAME

Ook voor ouderen 
en gehandicapten

0483/239 366
68 j. alleenstaande zoekt 
vriendin. Ik wacht op jou. 
03/653 11 52

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
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All-in pakket voor €300
*

Schriftelijke resultaatsgarantie

Begeleiding van professionele coach

infraroodcabine
Infrarood zorgt voor een betere stofwisseling

Persoonlijk voedingsadvies
Tips, tricks & recepten van een diëtiste

Gratis sporttas, handdoek
& sokken bij inschrijving

Onbeperkt aantal
oefensessies
tot eind dit jaar

Inschrijven van 
12 t.e.m. 26 oktober 2018

NOCTURNE*

Vrijdag 12 oktober 2018 (16u-21u)
Probeer de InfraLigne-methode GRATIS uit en schrijf je in voor ons all-in pakket*

* Geldig voor iedere (her)starter t.e.m. 26/10/18. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere acties. Eén promotie per klant.

Professionele coaching

Figuuranalyse

Persoonlijk voedingsadvies

Oefenprogramma in infraroodcabine

BRASSCHAAT • Bredabaan 824 • 03 689 20 29
BORSBEEK • Herentalsebaan 191 • 03 440 70 90

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t hu i s  i n  een  we l va rend  B rassch aa t

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We lopen er met z’n allen iedere dag voorbĳ  en onderdoor 
zonder dat we het beseffen: bomen. Wel, in onze gemeente 
staan niet minder dan 34.093 laanbomen. Dat is bĳ na één 
laanboom per inwoner. Deze laanbomen vormen tĳ dens 
hete zomerdagen alvast een natuurlĳ k airco.
Al deze laanbomen zĳ n nu in kaart gebracht. Ze staan ver-
spreid over 260 straten. Dat zĳ n er gemiddeld 131 per 
straat. In totaal staan er 224 verschillende soorten. De meest 
voorkomende zĳ n de zomereik, de beuk, de winterlinde, de 
Amerikaanse eik en de haagbeuk. Samen vormen deze vĳ f 
soorten de helft van alle laanbomen. 
De onderzoekers hadden ook oog voor de gezondheid 
van deze laanbomen en daarmee blĳ kt het goed gesteld. 
91 procent verkeert in een goede gezondheid. Slechts vĳ f 
procent bevindt zich in een matige conditie. 71 procent 
van de bomen is volgroeid en 19 procent bevindt zich in 
de jeugdfase. Wie op zoek gaat naar de dikste boom, komt 
in de Baillet-Latourlei terecht. Daar staat een boom met een 
omtrek van 470 centimeter. Het is overduidelĳ k dat de bo-
men voor een grote afvoer van fi jn stof zorgen. De grootste 
stofzuigers zĳ n echter de hagen en de struiken. Ten slotte 
hebben de talrĳ ke laanbomen ook een zeer gunstig effect 
op de vleermuizenpopulaties. Zĳ  kunnen zich gemakkelĳ k 
verplaatsen dankzĳ  de groene stroken.
In dit grootscheeps onderzoek werd niet gekeken naar de 
bomen in de parken en bossen. Daar werkt het Agentschap 
Natuur en Bos aan een verjongingskuur van de bomen. De 
exotische soorten worden gerooid om zo meer kansen te 
bieden aan de inheemse soorten.
Het is juist in de parken dat de oudste bomen staan. Kort 
na de Franse Revolutie keerden de adellĳ ke bewoners van 
Kasteel De Mik terug uit de Verenigde Staten. Zĳ  lieten toen 
meteen ook enkele Amerikaanse eiken overkomen. Dat zou-
den wel eens de oudste Amerikaanse eiken in Europa kun-
nen zĳ n. 

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM: Voordracht preventie brand en CO-intoxicatie
Don. 15/11 richt Femma Bras. Cent. info-avond in met praktische tips ter voorkoming van brand en CO-vergiftiging. 
Jan Van Roey, kapitein bij de brandweer van Antwerpen, zal volgende punten toelichten: •brand: ontstaan, oorzaken, 
verspreiding, gevolgen; rookmelders en handige brandbestrijdingsmiddelen; CO-intoxicatie: wat, oorzaken, hoe 
herkennen? Hoe brand en CO-intoxicatie voorkomen? Ons Middelheem, Bredabaan 423, 20u. € 4,- drankbonnetje 
inbegr. Deze avond staat open voor iedereen.Na de droge zomer met talrijke branden en bij het begin van de 
winter met elk jaar heel wat ongevallen door CO-vergiftiging, is het zeker nuttig deze avond bij te wonen. Graag 
vooraf inschrijven bij Monique Boucquey –  monique.boucquey@telenet.be – 03 651 48 93
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barbara
   ophoff

3de plaats
• 47 jaar, gehuwd
• mama van 2 (17 en 19 jaar)
• werkt samen met haar broer in de familiezaak in het centrum
• 12 jaar gemeenteraadslid

KRACHTIG ZELFSTANDIG
• slim parkeerbeleid
• groenere winkelstraten

• goed wonen
• goed ondernemen
• sfeervol winkelen
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beeplant.be
Plantenverkoop & -kwekerij
Maandag en dinsdag gesloten
woensdag, donderdag en vrijdag 10u - 12u / 13u - 17u
april-mei: donderdag tot 18u30
zaterdag doorlopend 10u - 17u30
zondag (soms): zie website

info@beeplant.be • 03 605 14 52 
Holleweg 54 • 2950 Kapellen

BEHANG- & SCHILDERWERKEN • RAAMDECORATIE • ZONNEWERING • VAST TAPIJT • TAPIJT OP MAAT

P. Frey 
Romo 

Chivasso 
S. Hesslein 
Villa Nova 

Carlucci 
Puylaert Design 

Unland 
Spits Wallcovering

Bredabaan 1129 • 2930 Brasschaat M-t-H • Tel. 03/663 00 27 • www.wemers.be
di. - vrij.: 10u - 12.30u • 13.30u - 18u • zat.: 10u - 17u • Vrijblijvende offerte & advies

Jab
Caselio
Zimmer & Rhode 
Vano
Casadeco 
Hookedonwalls 
Arte
Camengo 
Boussac 
Ado
Casamance 
Kinnasand

BINNENHUISDECOR ATIE

Wemers

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)

IS HET NEDERLANDS NOG ÉÉN TAAL? 
LEZING DOOR RUUD HENDRICKX

Dinsdag 9 oktober 2018 om 20 uur

In het kader van “Week van de taal” is het een genoegen Ruud 
Hendrickx te mogen verwelkomen bij Davidsfonds Brasschaat.
Wie zich afvraagt of het Nederlands in Noord en Zuid nog één 
taal is, gaat er al of niet bewust vanuit dat het ooit wél zo was. 
Maar is dat zo? Over Nederlands in welke zin hebben we het 
dan: alle vormen van Nederlands, of alleen de standaardtaal? 
De vraag is of de standaardtaal van Vlaanderen steeds meer 
van die van Nederland begint te verschillen. Maar wat is stan-
daardtaal? Zijn er verschillen in de spraakkunst, de woorden-
schat en de uitspraak tussen Vlaanderen en Nederland? En zijn 
die groter geworden? Kunnen wij aannemen dat in kranten en 
journaals de standaardtaal wordt gebruikt? Voor veel gewone 
taalgebruikers - maar ook voor enkele taalkundigen - staat 
het als een paal boven water dat Nederlanders en Vlamingen 
niet meer dezelfde taal spreken, want “ze moeten elkaars pro-
gramma’s ondertitelen”. U mag er zeker niet uit concluderen dat 
het vroeger niet nodig was om elkaar te ondertitelen. Er werd 
gewoon niet aan begonnen omdat het technisch zo omslachtig 
was. Op al deze vragen en mogelijk nog andere zijn we ervan 
overtuigd dat onze gastspreker Ruud Hendrickx u een passend 
antwoord zal geven.
Ruud Hendrickx (Tienen, 17 januari 1964) studeerde Germaan-

Leuven.
Van 1988 tot 1990 was hij medewerker van professor Guido 
Geerts. In 1990 ging Hendrickx bij de Vlaamse openbare om-
roep werken, eerst als eindredacteur op de afdeling Vertaling 
en Ondertiteling en later als VRT-taaladviseur. Hij is eveneens 
actief als lid van het Taaladviesoverleg van de Nederlandse 
Taalunie. Mede onder zijn impuls kwam men tot een bipolaire 
visie op ‘standaardtaal’, waarbij Vlaanderen en Nederland twee 
gelijkwaardige polen van het Nederlands vormen. In mei 2009 
werd hij aangesteld als Vlaams hoofdredacteur van de Grote 
Van Dale.  
Hij schreef het 'Stijlboek VRT' (Van Dale Uitgevers), 'Juist!' en 
'Juist is Juist' (Uitgeverij Davidsfonds)
VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 
jaar € 4. Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonne-
menten: vrije toegang. Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 
Brasschaat. Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be 
of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, activiteiten@davids-
fondsbrasschaat.be

Ik zoek werk als huishou-
delijke hulp. 0465/899 127

I k  z o e k  t u i n w e r k . 
0465/993 577

Te koop: Kapellen gelijk-
vloers parkappartement 
(Res. Vijverhof Antwerp-
sesteenweg 279) Liv., 
kk., badk., 2 slp., kelder, 
garage. € 159.000. Info: 
03/664 09 91 of 0468/341 
449 (Lammers).

Te huur: Hofstr. 40 Brass. 
C. in kl. geb. mod. app. 
1eV. 2 slpk, zonneterr. 
rust. omg. T. 03/651 77 68.

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

Ve i l i g  t h u i s  i n 
een  we l va rend  B rassch aa t

Tom Versompel
19e plaats
Tweede plaats rechterkolom
Mannelijke lijsttrekker rechterkolom

Ik sta voor: - Juridische ervaring
 - Levenswijsheid
 - Sociale ingesteldheid
 - Gezond verstand
 - Rechtlijnigheid
 - “Een woord is een woord”
 - Inzet voor groen
 - Hekel aan hypocrisie

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t hu i s  i n  een  we l va rend  B rassch aa t
Op 19 september hebben we kunnen genieten van een groots 

tussen de assistentiewoningen Prins Kavelhof en dienstencen-
trum Vesalius. Dit initiatief vond voor de tweede keer plaats en 
had als doel elkaar beter te leren kennen en van onze buurt een 
aangename woonomgeving te maken waar men echt kan samen 

ces. Naast borrelen kon men ook deelnemen aan een initiatie op 

BUURTBORREL
OPNIEUW EEN SUCCES

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)

Gezinsbond afdeling Brasschaat
Onze herfst 2-de handsbeurs van 21/10 kan door omstandigheden NIET doorgaan. 

Mensen die in de toekomst mee willen werken aan deze activiteit , nemen contact op met 
christina.cop@telenet.be.
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BRASSCHAAT
APPARTEMENT

Met 3 slaapkamers & garagebox

Pauwelslei 203 bus 2001

Bezoek
Dinsdag van 19.30u tot 21u

Zaterdag van 9u tot 12u
(Vanaf 2 oktober t.e.m. 27 oktober 2018)

INSTELPRIJS € 168.000,00

Notariaat De Decker
03/650 16 80
info@notariaatdedecker.be

Start biedingen: zondag 21 oktober om 13u
Einde biedingen: maandag 29 oktober om 13u

Biedingen via www.biddit.be

TE KOOP
LANDELIJKE NIEUWBOUWWONINGEN

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - gdv 
- gvkr - Vv. EPB-attest beschikbaar ongeveer 
6 maanden na voorlopige oplevering.

ESSEN SCHILDERSHOF
halfopen en gesloten nieuwbouwwoningen met 3 of 4 slaapkamers, inrichtbare zolder, garage/carport en tuin
gezellige woonbuurt zonder doorgaand verkeer met woningen in pastoriestijl
bushalte, treinstation en Essen centrum vlakbij, vlot naar Antwerpse haven, A12 en E19

Bezoek de kijkwoning op afspraak: Ferdy Naulaersstraat, hoek Kerkhofweg.

Contacteer Conny De Laet

T 0477 350 350
www.matexi.be - antwerpen@matexi.be

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t hu i s  i n  een  w e l va rend  B rasschaa t
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• Massieve parket
• Legklare parket
• Laminaatvloeren
• Legklare kurk

Kwaliteitsmerken zoals:
Solidfloor, Parky, Quick-Step, Lamett

Maestro, WOCA Olie...

VRIJDAG 12 OKTOBER (9-18u)
ZATERDAG 13 OKTOBER (10-17u)

 EN UITZONDERLIJK OOK OPEN OP

ZONDAG 14 OKTOBER! 
(10u-17u)

• Wand- en plafondpanelen
• Vinylparket (NIEUW)
• Plaatsing door
 eigen vakmensen

Jos Tilborghsstraat 57 - Nieuwmoer
Tel. 03/677.10.26 - info@guva.be

www.guva.be

www.quick-step.be* Enkel geldig op volgende collecties: Massimo, Imperio, Palazzo, Castello, Variano en Intenso 
Actie niet cumuleerbaar. Actie enkel geldig bij deelnemende winkelpunten, zie www.quick-step.be

10%*

Promotie

01/10/2018
31/10/2018

LAMINAAT

VINYL

PARKET

Boomgaardstraat 31  |  2920 Kalmthout-Nieuwmoer  |  Tel. 03 667 31 39
info@tilborghsfrank.be  |  www.tilborghsfrank.be

NIEUWE OPENINGSUREN: alle dagen open van 9u-12u/13u-18u zat.-, zon.- en feestdagen gesloten 's avonds op afspraak

VLOER- & TEGELWERKEN

INBOUWHAARDEN & KACHELS

FRANK TILBORGHS

Nieuw:PELLETKACHELSGALLUS

Vrijdag 12 oktober 9-18u

Zaterdag 13 oktober 10-16u

Zondag 14 oktober 10-16u

Met een warm onthaal!

Welkom op onze opendeurdagen

OPENDEURDAGEN

Op zoek naar een nieuwe kachel of vloer…
Kom zeker eens kijken in Nieuwmoer!

Quick•Step® Parket /
Laminaat / Livyn
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

WEES DE MOGELIJKE STROOMONDERBREKING VÓÓR 
EN PLAATS NU UW HOUTKACHEL 
OF HAARD EN HOU HET WARM!

één adres voor betrouwbaar vakmanschap sinds 1926

SINDS 1926BRASSCHAAT

INBOUWHAARDEN EN KACHELS

Sinds 
1926

Van Hemelrijcklei 68 • Brasschaat
info@volders.be        03/233 13 43

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Rodeloopstraat 63  - appartement op 2de 
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 
vestiaire, berging en 2 slaapkamers, tussenkamer, berg-
plaats 5 en garage 33.
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.         
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

Goele Fonteyn
2de plaats

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Ophalen van elektr. 
toest. wasm., dr.k. en 
oude metalen. 0495 789 
031 

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

J. werkm. z. w. als bezet-
ter, gypr., isol., lamin., tuin, 
chauf. 0465/392 956

Te huur-Deurne zonnig 
appart., gelijkvl., 1 slpk, 
ing; kkn, badk./douche 
voor 1-2 pers., bij rivieren-
hof instapkl. 03/326 13 87
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ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

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

INFO@BOUWCENTRALENV.BE
WWW.BOUWCENTRALENV.BE

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

N-VA Brasschaat

Ve i l i g  t h u i s  i n  een  we l va rend  B rasschaa t

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690



Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250
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Houten blinds & Raamdecoratie

www. .be

Wij
komen

gratis aan huis

voor opmeting

 en advies!

Nachtwinkel bij Q8 
haalt 50 %

Waarom mag het tankstation 
Q8, annex Delhaize shop&go, 
annex Panoscorner 24 u. op 24 
u, 7 dagen op 7 open zijn vroeg 
Rudi Pauwels zich af.  Hij stelde 
die vraag op de gemeenteraad-
zitting, niet omdat hij tegen het 
ondernemerschap is en niet 
omdat hij tegen tewerkstelling 
is, maar uit nieuwsgierigheid.  
Er is immers al vele jaren een 
schild tegen het uitbaten van 
nachtwinkels in Brasschaat. 
Een beetje angstvallig heeft 
men elk initiatief ter zake in 
de kiem gesmoord. Al wordt er 
eentje gedoogd op de Kapelse-
steenweg in Mariaburg. Nu dus 
plots een heuse nachtwinkel 
aan de Bredabaan.  Is het be-
leid dan veranderd, wilde Rudi 
Pauwels weten. Blijkt nu dat 
er geen gemeentelijke regel-
geving bestaat in Brasschaat.  
Blijkt bovendien dat Q8 met zijn 
annexen volledig binnen de wet 
handelt. Naar verluidt mogen 
er  nevenactiviteiten plaats 
vinden als de productgroep die 
de hoofdactiviteit uitmaakt, in 
dit geval de benzineverkoop, 
minstens 50% van het jaarlijkse 
zakencijfer uitmaakt. Of het 
zakencijfer dan al bekend is, 
wilde Rudi Pauwels nog weten, 
de vestiging is immers pas van 
start gegaan. Men baseert 
zich op soortgelijke initiatieven 
en men kan daarvan cijfers 
ter bevestiging voorleggen. 
Benieuwd of dit andere onder-
nemers op ideeën kan bren-
gen. Als dit enige uitbreiding 
krijgt door middel van andere 
initiatieven, binnen hetzelfde 
wettelijk kader, krijgt het aspect 
verstedelijking een nieuw elan.

LEUKE CURSUSSEN IN HET DAKHUUS DIT NAJAAR !
Schrijf je nu al in zodat je een leuke bezigheid hebt tijdens de sombere herfstdagen. Allerlei cursussen starten binnenkort : zoals bij 

Bij Informatica o.a. ABC van de PC en werken met je Tablet of Photoshop. Assertiviteit, gewichtsbeheersing, Reiki of mindfulness staan 
ook op het programma. Je kan in het vormingscentrum aan de Bredabaan ondertussen ook al zo’n 16 talen leren. Er zijn zowel groepen 
voor beginners als voor gevorderden. De conversatiegroepen zijn dan weer bedoeld voor wie zijn taalkennis wil onderhouden. 
Typisch voor het Dakhuus is de niet-schoolse sfeer: er zijn geen examens of strikte programma’s die moeten worden afgewerkt. Iedereen 
leert op zijn eigen tempo en de professionele lesgevers spelen zoveel mogelijk in op de noden van de groep. 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
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EPC 581 kWh/m² (vv,vg,wp,gmo,gvkr)

KALMTHOUT-HEIDE 

Moderne villa op ca. 1761m², 
lichte living + OH, 

3 slaapkamers, grote garage, 
enz. Te moderniseren. 

TOPLIGGING!

€ 399.000

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

BUITENKANS

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 

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

“Dirk feest” was een groot succes met heel veel volk en dus ook een mooie opbrengst voor Perron 
Noord en het bouwproject van Scouts Jobertus - Stille Meeuw. Naar jaarlijkse gewoonte werd de 
volledige opbrengst integraal geschonken. De cheque van maar liefst 2000 euro werd tijdens de 
opening van het scoutsjaar met veel trots door Dirk de Kort overhandigd. Dit mooie bedrag zal 
volledig gebruikt worden voor de verbouwing van het lokaal dat dringend aan vernieuwing toe is. 

hulp en steun rekenen om verder te bouwen aan een betere thuis voor de scouts én de jeugd van 
Brasschaat? Verder info via www.stillemeeuw.be Hartelijk dank vanwege de leiding van Jobertus 
en het bestuur van Stille Meeuw, de ondersteunende vzw van Jobertus

CHEQUE VAN “DIRK FEEST”
VOOR SCOUTS JOBERTUS - STILLE MEEUW

Wandel gratis mee met een natuurgids. 
Zondag 14 oktober 2018 – Geleide wandeling door het Klein 
Schietveld. Thema: “Drijven maar niet vergaan” Het Klein 
Schietveld maakt deel uit van het Kamp van Brasschaat, een 
militaire basis die begin 19e eeuw te Brasschaat door de Ne-
derlanders gesticht werd.  Het gebied heeft een oppervlakte van 
840 ha, inclusief het vliegveld en de niet voor publiek openge-
stelde delen. Vanaf 1817 ging de Nederlandse legerleiding op 
zoek naar uitgestrekte gebieden waar men de in Vlaanderen 
gelegerde troepen, zonder de plaatselijke bevolking al te veel 
voor de voeten te lopen, kon laten oefenen. De “Brescaatsche 
Heide” gelegen halfweg tussen de garnizoenssteden Antwerpen 
en Breda kwam in aanmerking, tenminste het westelijke, hoger 
gelegen deel, waar geen vennen en moerassen waren. Zo ves-
tigde het leger zich op 25 april 1820 op het Frederiksplein, ge-
legen aan wat vandaag de Garçondreef is. Het Klein Schietveld 
werd in gebruik genomen in 1859. Toen alleen het deel tussen 
de Essensteenweg en de macadamweg naar het vliegveld. Bij 
latere uitbreidingen in 1921 en 1956 werden de bossen o.m. 
rond en noordelijk van het Fort tot tegen het domein De Uitlegger 
toegevoegd. Er kwam een spoorverbinding met het station van 
Kapellen en een sportstadion. Later had in het gebied ook de 
jaarlijkse Military plaats, een parcours voor paardenrennen met 
weinig respect voor de natuur. Het Klein Schietveld vormt samen 
met het gebied Grote Heide (gelegen tussen Essensteenweg 
en Bredabaan) en Het Groot Schietveld één van de grootste en 
indrukwekkendste aaneengesloten heide- en vennengebieden 
van Vlaanderen. Beslist een bezoek waard!
Deze wandeling leidt ons door een bijzonder intact gebleven 
natuurgebied met een verrassende biodiversiteit. Van duinen-
partijen tot hoge venen… het militair bewind had ook voordelen! 
Afspraak om 14 uur aan de eco-parking van Kwartier Noord - 

De wandeling is gratis. Iedereen van harte welkom!!! Organisa-
tie: Natuurgidsen Brasschaat (V.M.P.A.)

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

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

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

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

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

Schilderen, ook laminaat. 
0488/591 112

Te huur: Nieuwstraat 102 
Essen. Prachtig nieuw-
bouwappartement 2 grote 
slaapk., badk. met bad en 

senberging, 2 autostaan-
plaatsen. 0495/289 137

RelatieBureau
B-loved
Nr 1 Benelux

Grootste ledenbestand
+ slaagkans

Bel nu vr gratis gesprek 

+32 474 263 751

50+
& ALLEEN ?

www.b-loved.com

Te huur: Brasschaat, su-
per centraal boven Del-
haize. Appart. m 2 slpk, 
120m², 2e verd., lift, ruime 
living, badk. inloopdouche, 
wc, keuken met toest., 
berg., kelder, cv, gas, epc 
145. Foto’s op immoweb 
ref7692250. € 795 + ga-
rage. Ideaal voor senioren, 
onmidd. vrij. 0475/500 663

Paardenstalling: zoekt 
u een goed verblijf voor 
uw paard of pony? Bel. 
0476/307 982. Vol pen-
sionstalling met alle fa-
ciliteiten te Brasschaat. 
Gelegen aan het bos.

Te huur: Brass., app 1e 
verdiep, 1 slpk, € 590. Vrij 
1 jan. 0494/635 543

Tuinwerken, schilderen. 
0497/231 373

Ik zoek werk als poets-
vr., strijk. Erv. Spr. Eng. 
Pr.o.t.k. 0485/570 172- 
0485 570 172

Iemand om woning te 
delen in Braschaat en 
kosten. 0495/348 308
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•   Nieuwbouw appartementen

•   2 slaapkamers

•   Mooie terrassen

•   Lift, carport, kelderberging

•   Centraal gelegen

•   Zeer zuinig wonen 03 650 04 50 - ressimmo.be

BRASSCHAAT BREDABAAN 993-997
(MARIA-TER-HEIDE)

€ 267.000
excl. kosten

LAATSTE 4 APP!
INSTAPKLAAR

BEZOEK ONS 
MODELAPPARTEMENT
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BEERSE    BRASSCHAAT    BRECHT    HOOGSTRATEN    MINDERHOUT    RIJKEVORSEL    ST. LENAARTS    ST. ANTONIUS - ZOERSEL 

  03 314 81 91         www.immonoord.be          info@immonoord.be

BEKIJK ONZE DEELNEMENDE PANDEN VIA 
WWW.IMMONOORD.BE
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BURGELIJKE 
STAND

De Borger Rozanne 27-09, Kalmthout
Van Glabbeek Mia 25-09, Schilde
Van Glabbeek Renee 25-09, Schilde
Vereycken Warre 27-09, Mortsel
Dillen Manon 24-09, Kapellen
De Beule Helena 27-09, Antwerpen
De Bock Lexi 28-09, Kapellen
Delie Finne 30-09, Wijnegem
Bonami Maura 01-10, Brasschaat
Grandjean Hailey 28-09, Kapellen
Mewis Noé 28-09, Ekeren
Chakri Matin 30-09, Merksem
Vanyan Rafael 30-09, Deurne

De Nys Emilie 01-10, Brasschaat
Saidi Emma 01-10, Kapellen
Yehya Pshtiwan 29-09, Antwerpen
Ghica Ana 28-09, Wuustwezel
Quirynen Lucas 01-10, Brecht
De Coninck Emilia 29-09, Ekeren
Geerts Jentl 30-09, Kapellen
Onsea Finne 28-09, Schoten
Vingerhoets Lenny 18-09, Deurne
Claes Georges 25-09, Brasschaat
Dos Santos Charneira Lena 28-09, Deurne
Chebâa-Amimou Yara 27-09, Schoten
de Rover Mattheo 28-09, Deurne

Pel Rosa, 75 jaar, weduwe van Verdonck François, Antwerpen
Schaekers Gilbert, 83 jaar, weduwnaar van Geeraerts Maria, Brasschaat
Van Roo Etienne, 89 jaar, echtgenoot van Puttenaers Magdalena, Schoten
Van de Vliet Maria, 69 jaar, echtgenote van Van Miert Leo, Kapellen
Collebert Gilbert, 64 jaar, echtgenoot van Van Vlasselaer Helena, Brecht
De Clerck Jozef, 83 jaar, weduwnaar van van Zaane Joanna, Brasschaat
Elisen Guido, 78 jaar, echtgenoot van Dictus Maria, Brasschaat
Hofkens Leontina, 87 jaar, echtgenote van Van Herck Rosier Karel, Antwerpen
Blanpain Prudentia, 76 jaar, echtgenote van De Beukeleer Raymond, Brasschaat

Ophaling huisvuil oktober

GFT

MAANDAG   8
D I N S D A G    9
WOENSDAG  10
DONDERDAG   11
VRIJDAG     12
ZATERDAG   13

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    15
DINSDAG    16
WOENSDAG  17
DONDERDAG   18
VRIJDAG      19
ZATERDAG   20

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):

13-14/10 van Muylder Germaine 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

13-14/10 Annick Van Hoeck 0497/509 836

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) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

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 

13-14/10 Dr. Verhaert 03/568 77 10
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Rode Kruis Brasschaat - 1st Dinner Party
Met enige trots stellen we u onze 1ste Dinner-Party voor! Deze 
vindt plaats op zaterdag 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 

feta-, pasta- en aardappelsalades, rijst, groenten, verschillende 
-

OPEN DEUR
VRIJDAG 19 OKT     15u - 20u
ZATERDAG 20 OKT  11u - 18u
ZONDAG 21 OKT     11u - 18u

• uniek handmade breiwerk
• betaalbare kwaliteitswol
• duidelijke patronen
• workshops voor groot & klein

Bevrijdingslei 39   |   2930 Brasschaat   |   tel 0476 76 61 28   |   www.ziamaria.be
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Dré Van Mechelen
LIJSTDUWER

PLAATS

33

Beste Brasschatenaren,
Het is nu of nooit!
STEM OP
DRÉ VAN MECHELEN
Plaats 33
 
De voorbije jaren heb ik samen met onze ploeg 
geijverd voor heel wat verwezenlijkingen:

 en Bredabaan.

 bij onze voetbalploegen.

 en allerlei sportmanifestaties 

 
EEN MAN VAN ZIJN WOORD!
RECHT VOOR DE VUIST!
UW VERTROUWEN WAARD!

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

In de toekomst zal ik me vooral  inzetten voor:

 in gans de gemeente.

 

Beste mensen, mijn lot ligt in uw handen! 
Daarom reken ik op uw stem op 
zondag 14 oktober 2018.
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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

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

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

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

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

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

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

christiane      22ste plaats
de beenhouwer -

de winter

FRIGO-TECHNIEK
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - 03/651 68 43

www.frigo-techniek.be

werft aan

INSTALLATEURS AIRCO & WARMTEPOMPEN
KOELTECHNIEKERS

part time of full time

Functies:
 • Installeren van airco’s en warmtepompen
 • Onderhoud aan installaties
 • Opsporen en oplossen van storingen

 • Opleiding koeltechnieker of ervaring in de sector
  is een noodzaak
 • Rijbewijs B
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht, een teamspeler en een doener met
  passie voor techniek.

Wij bieden u een afwisselende job in een familiale sfeer.

E-mail CV naar Dave Verhofstadt:
info@frigo-techniek.be of bel voor afspraak op 0478 760 844

INNOVATIVE HEATING AND COOLING


