
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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Optiek De Beenhouwer 
Dr. Roosensplein 19  

2930 Brasschaat  
tel 03 651 84 45

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

F A S H I O N
Voel je goed !

             ACTIE
Hoogwaardige BRAX horloge bij aankoop 

2 BRAX dames producten t.w.v. €120*

*Voor de give-aways geldt zo lang de voorraad strekt.

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

Bang & Olufsen
Brasschaat

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

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

DUBBEL OP DE KLANTENKAART!

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG
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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

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)

s
OVERLIJDENSBERICHT

De familie meldt u met droefheid
het heengaan van

Irène Bogaerts
Weduwe van Pierre Heymans

Levenspartner van wijlen Jos Van Hoof

Lid van OKRA Brasschaat -Centrum

Geboren te Brasschaat op 28 september 1927 en
er overleden in het A.Z. Klina op 9 oktober 2018.

U wordt uitgenodigd de afscheidsplechtigheid
bij te wonen in de aula van Uitvaartvilla

Noorderkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat,
op vrijdag 19 oktober 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst aldaar vanaf 10 uur.

Aansluitend leggen we haar te rusten in de
familiegrond op de begraafplaats van

Brasschaat -Centrum, Miksebaan.

Correspondentie: Familie Irène Bogaerts
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be  •  Brasschaat

COPYSHOPTEKEN & PLANKANTOOR

www.repro.be

MEETGERIEF

Nieuwe ruime 
keuze op onze 

website

MEETGERIEF

Wij zoeken (wegens 
niet klaar nieuwbouw ) 
maand november , de-
cember (tot 22/12) en 
ev. jan. febr. een huis te 
bewonen als housesitting 
of gezelschap oudere. 
I ouder en kind. uitste-
kende referenties: tel 
:03/644.11.08

Te huur: Studio-app. 
lift, groen centr. Bras-
sch., rust ig, 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

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

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen enz. Bel 
klus&zo. 0499/103 000

Inboedels opruimen, 
opkopen van goeie inboe-
dels 0489/307.835
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Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat

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

WEEK VAN DE MODE 
deel met ons de passie voor mode

Een glaasje bubbels
Al je aankopen dubbel op klantenkaart*

Extra open zondag 21 oktober 
open van 13-17 uur

easy to wear, easy to love

*Geldig van dinsdag 16/10/2018 tot en met zondag 21/10/2018

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.

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - 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

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

GROEPSTENTOON-
STELLING

20  -  28  oktober  2018

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang
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Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

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

Fashion maat 34 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

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

The VIP Studio

Nicola

Bredabaan 469 | Brasschaat

03 430 62 72 | 0487 620 801
Openingsuren: di t/m za van 9 tot 18 u. do 
avondservice open van 9 tot 20u. Maan- en zondag gesloten

Elke dag
Eerste 10 

klantenpakket

Knippen & brunchen

€ 29

Knippen heren€ 10,-

Elke dagEerste 10 klantenpakketKleuren, knippen & brushen
€ 39

Op 21 oktober geven we de 'aftrap' van ons 4e seizoen Win-
ter op Wielen Brasschaat. Radio Park zal live uitzenden (tussen 

-

te bezoeken. Het zal weer gezellig worden rond het vliegveld !!

START NIEUW WINTER OP WIELEN-
SEIZOEN AAN PERRON NOORD

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 17 oktober
Dagsoep

Steak met jagersaus, 
frietjes

Donderdag 18 oktober
Dagsoep

Witloof met ham 
in de oven

Vrijdag 19 oktober
Dagsoep

Kip onder kruiden-
korst, schorseneren

Maandag 22 oktober
Dagsoep

Kotelet Blackwell, 
bloemkooltjes

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze  “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

SVB Driehoek
19 oktober 2018 

20 oktober 2018 
09:00 U8B- Kaart
09:00 U9A - Sint Job
09:00 Ik Dien - U12A
09:00 U8A- Groenendaal
09:15 Koningshof - U7A
11:00 Heibos - U12B
11:15 City Pir. Antw. - U15C
09:00 U9B - Achterbr.
10:30 Kaart - U7B
11:30 U10B - Ranst
11:30 U10A - Wildert
11:30 ‘s Grav.-Schilde - U6A
11:30 U11B - Groenendaal

13:15 Rapid - U15A
14:15 U17A - Rapid
15:00 Merksplas - U15B
Vrij: U21
Vrij: U6B
21 oktober 2018 
09:30 U13 - Noordstar: forfait
12:30 Res. B - Patro Hoevenen
12:30 Berkenrode - Reserven C
13:00 Schonenberg - 1e elftal
13:30 Nw Stabr - Reserven A

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978
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De promoties zijn geldig tot 28/10/2018. 

279,-

BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43100

SECONDEN
GRATIS
WINKELEN

WIN

of 1 van de 100 HUBO 
WAARDEBONNEN van €100

&

 GEGALVANISEERD REK “HEAVY DUTY” 
180 x 90 x 40 cm 
 - 5 legplanken
- max. 250 kg per legplank. 
 893134  

- gemakkelijk en snel te plaatsen
- zeer licht (+/- 5 kg/m²)
- duurzaam
- verzinkt aan beide zijden
- nok en toebehoren ook beschikbaar.

 METALEN DAKPLAAT “BRICOTUIL” 
 - grafi et of terracotta
-  200 x 98 cm of 250 x 98 cm 

(nuttige breedte 92 cm). 
 (377191-192)180957->960 

 DEKSEL VOOR 
PROMOBOX 

“NESTA” 
 572144   

 PROMOBOX “NESTA” 
 - 24 L
- zwart. 
 572146 

-39%19,99
32,99

-25%9,99/m²
13,49/m²

-22%

2,69
3,49€1

-30%
op  de 

VERFMENG-
MACHINE 

WEDSTRIJD: 

doe mee op hubo.be & 

Waag je kans op 

hubo.be Omvormbaar tot
 WERKBANK!
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JONGE, DYNAMISCHE
MEDEWERKERS

(m/v)

gezocht om ons team te versterken

Aanbod:
 Parttime job (of contract onbepaalde duur
  of flexi-job of student@work)
 Officiele verloning vlgs barema (FC III – Horeca)

Opgelet:
 Avond- en weekendwerk soms noodzakelijk
 (roulement)

Stuur CV naar piet@pvandenbussche.be

QUICK
KAPELLEN

 WERFT AAN !

Quick Kapellen - Antwerpsesteenweg 354 - 2950 Kapellen
(tussen Delhaize en Garage Rietje).

Paul De Beenhouwer 
Marcel Janssens
Leo Dom
Colette Dedyn
Gisela Bertels
Jo Segers
Jeanne Van Heurck

KUNSTENAARS
’T BLAD

STELLEN TENTOON
Van 19 tot 28 oktober

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76
2930 Brasschaat

Telkens van 10 tot 17u.

TOEGANG GRATIS

Verbonden agent, FSMA 047448, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403.552.563, RPR Leuven.

EDPBVBA

verzekeringen

EDPBVBA verzekeringen
Kaartseplein 9 | Bredabaan | 902 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 653 19 98 | elst-dictus@verz.kbc.be | www.elst-dictus.be

Grote veranderingen op komst bij KBC Elst-Dictus!
Vanaf 1 januari 2019 veranderen wij onze naam van Elst-Dictus naar 
EDP Verzekeringen. 
Deze nieuwe naam staat voor Elst - Dictus - Peeters. Zoals jullie al 
merken is er een naam bijgekomen. Dirk Peeters is al een tijdje als 
vennoot mee ingestapt in de zaak. Dit mogen we niet zomaar voorbij 
laten gaan, dus wijzigen we onze naam! 

EDP Verzekeringen zal het nieuwe begrip worden.

Ter ere van de naamsverandering organiseren wij een wedstrijd. Nieuwe en bestaande klanten maken
kans op 1 van de 3 citytrips ter waarde van €500. Word nieuwe klant en maak kans op deze prachtige 
prijs. Het reglement hierover is te vinden in onze kantoren.

ELST – DICTUS - PEETERS

ELST – DICTUS - PEETERS

Brasschaat
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golfcentrum reymerswael

GOLF
TUSSEN

WIND EN
WATER

GOLFWINTERTRAINGEN
Wekelijks lessen van november 2018

  tot en met maart 2019
Zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur (50 minuten les)
Groepsgrootte minimaal 3 en maximaal 6 personen
Delen van Tips & Trics via groepsapp
Inclusief 3 18 holes greenfee kaarten
Prijs per persoon € 395

www.reymerswael.nl
Grensweg 21, Rilland Bath +31 113 55 12 65

Data:
10-18-24 november 2018
1-8-15-22 december 2018

5-12-19-26 januari 2019
2-9-16-23 februari 2019
2-9-16-23 maart 2019

Voor info en aanmelden: info@reymerswael.nl

30 kilometer van Brasschaat

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

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

Dakwerken: Vernieuwen, 
herstellingen. 0489/717 
125

Te koop scootmobiel han-
dicare Trophy 20 p.o.t.k. 
0475/253 635

Spanje Calpe te huur 
app. max 4 p. 200m van 
strand. airco, zwembad, 
tv-Vl. 0475/253 635. chris.
anthonissen@icloud.com

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat appartement 
2de verd, living, slpk,bu-
reel, bergplaats,balkon, lift
685€+75€ kosten, onm.vrij  
tel 0470/313 126

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

Jonge vrouw zoekt werk, 
poetsen, str. babysit, 
e.a.w. 0465/469 577

Man zoekt werk in tuin m. 
erv. spr. Ned. 0485/423 683

GROEPSTENTOONSTELLING   ’t BLAD  2018
Reeds voor de 23 ste maal stelt de Brasschaatse Kunstkring ’t Blad met 
haar leden tentoon . Als locatie werd de mooie Sint Jozefskapel uitgekozen 

Zowel olieverf, aquarel, pastel, acryl en gemengde techniek komen aan 
bod op deze tentoonstelling. Er wordt een grote variatie van onderwerpen 
aangeboden, zoals landschappen , portretten , actualiteit , sfeerbeelden, 

kunstwerken in olieverf , aquarel en pastel. Al de tentoongestelde kunst-

2017 en worden nu voor de allereerste maal getoond aan het grote publiek. 

hun 2 favoriete kunstwerken van 2 verschillende kunstenaars kunnen  
invullen op de hiervoor speciaal aangemaakte formulieren zal weer 

van deze tentoonstelling gepubliceerd worden in de Brasschaatse Film. 

een herdenkingstentoonstelling opgebouwd voor de oud-leden van ’t 

wel een unieke en enige  kans om van deze zeer talentvolle kunstenaars 

en foto’s van de kunstenaars , hun werken en van de verschillende activi-
teiten van deze Brasschaatse kunstkring ’t Blad en haar leden. Dit is een 
tentoonstelling die u zeker moet noteren in uw agenda.  De kunstenaars 
van ’t Blad hopen op veel bezoekers uit onze gemeente maar ook op ge-
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Ve i l i g  t hu i s  i n   e e n  w e l va rend  B rassch aa t

Bedankt
Brasschaat!

  Do’s Store

  shopdostore1

WINKELCENTRUM PATIO DONK

DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT
03/647 14 25 - WWW.DO-STORE.BE

RUIME

GRATIS 

PARKING

M
et

 s
te

un
 v

an
 

BELEVENISSHOPPEN
ZONDAG 21 OKTOBER 10U - 14U

DOORLOPEND GRATIS WORKSHOP MUTS BREIEN OF HAKEN

LEUKE ATTENTIE VOOR ELKE KLANT.  

11U MODESHOW DOOR MAISON MAGIQUE MET ONZE 
KNITWEAR IN SAMENWERKING MET HAIR SENSATION

Presenteert

Hall   ween
at the golf course

27/10/2018 - 19u30

Griezeltocht over de golfbaan van Brasschaat

met praktische proef op hole 7

inschrijven voor 22/10/2018: € 7 p.p.

Inbegrepen: Deelname,  1 jenever en 1 soep met balletjes

Prijs voor de best verklede persoon

Halloweenmenu in combinatie met tocht: €40

Nadien gezellig halloweenterras met soep- en jeneverbar

Reservatie: 0475/564 260 of 0479/390 382

Zaterdag 20 oktober 2018. Bevrijdingsmonument aan de Kruis-
weg. Aanvang : 13.45 u. Iedereen welkom. Plechtigheid in 
aanwezigheid van een Britse delegatie, leden en vaandeldra-
gers van vele verenigingen. Met bijdragen van: The Blended 
Tartans Pipe Band en Spearhead vzw. Georganiseerd door de 
Polar Bear Association, met steun van het gemeenbestuur van 
Wuustwezel.

BEVRIJDINGSHERDENKING 
WUUSTWEZEL
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31/10

HALLOWEENTOCHT

HORRORTOCHTEN (16+) VANAF 21U30
EERSTE TOCHT VERTREKT OM 19U

SLAAPZACHT

INSCHRIJVEN TER PLEKKE OF VIA 
INFO@DEDRIEHOEKJES.BE

SPEELPLEIN DE DRIEHOEKJES
Atheneum Brasschaat
Van Hemelrijcklei 81

27/10
INKOM: €2

Literair café met Sybren Poletprijswinnaar Peter VERHELST.
Op donderdag 18 oktober om 20u30 (deuren 20u00) in De Ruiterhal, Azalealaan, 6 Brasschaat. Peter Verhelst 
is dichter, romancier en theatermaker. Hij debuteerde in 1987 met de dichtbundel Obsidiaan. Zijn eerste roman, 
Vloeibaar harnas verscheen in 1993. In 2000 werd Tongkat bekroond met de Gouden Uil  en de Jonge Gou-
den Uil. Sinds 2006 is Peter Verhelst als regisseur verbonden aan NTGent. Van 2009 tot 2011 was hij Gents 
stadsdichter. Totaal onverwacht overlijdt de moeder van Verhelst. Hij is getuige van de rouw van zijn vader en 
probeert daarbij ook zelf een weg te vinden in een proces vol mythische, zintuiglijke, essayistische en poëtische 
verhalen. Die werden gebundeld in Voor het vergeten. Peter Verhelst praat over zijn boek met Silvie Moors 
(De Dagen). Boa Boa zorgt voor de muzikale omlijsting. Praktisch:- Literaire cafés worden georganiseerd door 
De Lezer vzw i.s.m. de Gemeentelijke Bibliotheek en C.C.Brasschaat.  Kaartjes voor het literair café kosten 5 
euro – Vriend 4 euro - kassa +1 euro. Reserveren Cultuurcentrum 03 650 03 40, cultuurcentrum@brasschaat.
be, via de website www.brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek. * Met de steun van het Vlaams Fonds voor 
de Letteren en met muzikale omlijsting door Boa Boa.

Te koop: App. centrum 
Brasschaat. Living, gr. kk. 
hal + inmaakkasten. Badk. 
+ ligbad, 2 gr. slpkamers, 
berging + venster + inge-
maakte kasten, terras, lift, 
gar. EPC-waarde 273. Tel. 
03/664 30 26

M a n  z o e k t  w e r k . 
0465/516 677

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

Gevraagd: iemand met 
veel geduld om mij te 
leren omgaan met mijn 
digitale camera - privé-
les tijdens de dag, bij 
voorkeur te Brasschaat. 
T. 0473 923 098

Tel. 0475 311 804

NACHT
BAKKER

Full-time • 4 dagen per week 

Wij zoeken:

Bredabaan 491 • 2930 Brasschaat
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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
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WINKELEN IN BRASSCHAAT OP DE VERKEERSVRĲ E BREDABAAN
WINKELS OPEN OP 
ZONDAG 21 OKTOBER

NAALD & SCHAAR
Herstellen van alle kleding

VERKORTEN • VERLENGEN • VERSMALLEN • VERBREDEN
Openingsuren:
Ma. - vr. 9 - 18u • Zat. 10-17u
Zon- en feestdagen gesloten
Tel. & fax 03 651 63 66

www.naaldenschaar.com - Bredabaan 354 - Brasschaat
Alle soorten gordijnen op maat - Gratis opmeten, leveren en ophangen

Sinds 1998

Ons assortiment bestaat uit o.a.:
entrecoteburger, Limousinburger, Agnusburger, 
kalfsentrecoteburger, hamburger, Beemster-

burger, krokante kalfsburger, kippenburger,
Keur Primeurburger en nog veel meer...

14 dagen van de burger
vanaf 15 oktober tot 28 oktober

ALLE BURGERS AAN 3 + 1
KOM AL ONZE SOORTEN ONTDEKKEN!

Ganse week doorlopend open, 
behalve op donderdag.

Op zon- en feestdagen
steeds tot 12u30.

Bredabaan 443 | Brasschaat
03/651.86.08

www.keurslager-demeulder.be

Kaaswinkel & delicatessen

Lunch • Recepties • Feestjes
Kaasbrunchen

Gratis levering thuis

Bij bestelling kaasloungeschotel 
per 8 personen 200 gr. extra kaas 

(bij afgifte bon)BO
N

BREDABAAN 322 • 2930 BRASSCHAAT • 03/297 74 78 • 0475/809 206

De Kaaslounge
Kaasmeester

Ontbijt 
(graag reserveren)

Bistro 
(kaas & charcuterie)

Degustatie op 21 oktober

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Ma: gesloten
Tel. 03/645 05 12

Deelnemer Halloween stickeractie

 24-11-2018 intrede Sint
 09-12-2018 koopzondag kerstshoppen
 15-12-2018 kerstshoppen op zaterdag
 16-12-2018 koopzondag kerstshoppen
 22-12-2018 kerstshoppen op zaterdag
 23-12-2018 koopzondag kerstshoppen
 30-12-2018 koopzondag kerstshoppen

Brasschaatse shoppingkalender

Zaterdag open van 8.30u tot 18:30u 
Zondag open van 13u tot 17u

Bloemenautomaat 24/24 uur open

Bredabaan 288 bus 3
2930 Brasschaat

+32 (0)3 651 84 40
info@degoedebloemen.be

WWW.DEGOEDEBLOEMEN.BE
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WINKELEN IN BRASSCHAAT OP DE VERKEERSVRĲ E BREDABAAN
WINKELS OPEN OP 
ZONDAG 21 OKTOBER

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

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

easy to wear, easy to love

ZONDAG 21/10 
open van 13u tot 17u

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34 
Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

ZONDAG 21/10 
open van 13u tot 17u

Ruime keuze in tweedehands dames 
merkkledij, handtassen en schoenen
Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92

ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be
Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Elle Bi Fashion

Nieuwe
collectie

10% korting
Koopzondag 
21 oktober

Bredabaan 222 • Brasschaat 2930

LingerieBo

Lingerie - badmode - nachtkleding

Zondag 21/10 open
van 13 tot 17 uur.

Bredabaan 414  |  2930 Brasschaat  |  T. 03 652 07 56  |  www.lingeriebo.be

Bij de professionele dieetcentra van Proti Balance vind 
je een uitgebreide begeleiding op maat, kwaliteitsvolle 
proteïneproducten, gezonde snacks en tal van onmis-
bare supplementen, allen uitvoerig getest. Met onze 
gratis doorgedreven begeleiding en jouw inzet zorgen 
we voor mooie resultaten!

Kom binnen of neem contact op. We tonen je graag 
wat we voor jou kunnen betekenen!

Proti Balance Brasschaat
Bredabaan 453 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 430 24 22

Brasschaat@proti-balance.be
Maandag & donderdag: 9 tot 18u

Dinsdag, woensdag & vrijdag: 10 tot 18u - Zaterdag: 9 tot 17u

Je vindt ons ook in: Schilde  •  Sint-Katelijne-Waver
 Oostmalle  •  Vorselaar  •  Geel

Met Proti Balance
weer fit

en gezond!
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WINKELEN IN BRASSCHAAT OP DE VERKEERSVRĲ E BREDABAAN
WINKELS OPEN OP 
ZONDAG 21 OKTOBER

L I N G E R I E

sticker 1

stempel
1

stempel
2

stempel
3

sticker 3

sticker 2

Lingerie Caress

Giovane Brasschaat

Terre Bleue Brasschaat

Lourdon,
kaas en delicatessen

Patisserie Charlotte

Enoks Schoenen

Elle Bi

Mr Boo

Twice As Nice

Zakelijk Netwerk

Kids in town

Lingerie An

De Kaaslounge

Formen

Juwelen Stefanie Condes

Drezz

Juwelier Yolande

Deelnemende winkeliers

SPAARKAART

Zoek naar de deelnemende handelaars en vraag je stempel en sticker. Je kan hen herkennen aan de vleermuis op hun 
etalage. Een volle spaarkaart kan je op 21 oktober tussen 13u - 17u inruilen voor een herbruikbare shoppingtas van 
Brasschaat. De promotiestand staat ter hoogte van de Bredabaan 182. Meer info vind je terug op www.brasschaat.be

Spaaractie
20 & 21 oktober!
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WINKELEN IN BRASSCHAAT OP DE VERKEERSVRĲ E BREDABAAN
WINKELS OPEN OP 
ZONDAG 21 OKTOBER

lingerie

Stylish . Sophisticated . Sexy

extra open op zondag 21 oktober

www.caress.be

Bredabaan 437, 2930 Brasschaat
Open : Di, Do, Vrij & Za 10u > 18u | Woe 10u > 12u30 , 13u30 > 18u

bellabolsabrasschaat

des Petits Hauts | Hampton Bays | Liu jo 
Ottod ame | Ramona C | …

BELLA BOLSA
Multi brand store

-10%
vanaf vrijdag 19 oktober t.e.m. zondag 21 oktober.

EXTRA OPEN ZONDAG 21 OKTOBER 
van 13 tot 17 uur .

Kom lekker griezelen bij MUNT tijdens 
'Halloween weekend' 

en waag je aan onze TRICK OR TREAT.
Munt is zondag 21 oktober open van 12 tot 18 uur.

 
Bibberende groetjes,

Team Munt

Munt Women • Bredabaan 250 • Brasschaat 
Munt Men • Bredabaan 260 • Brasschaat
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WINKELEN IN BRASSCHAAT
WINKELS OPEN OP 
ZONDAG 21 OKTOBER

Zondag
   Shoppen
Zondag
   Shoppen Winkelcentrum Donk Patio

Donksesteenweg 212 
2930 Brasschaat

Ruime gratis parking

Zondag 11u: Modeshow
Open-Deurdagen
Speciale acties bij onze winkeliers

Zondag 11u: Modeshow
Open-Deurdagen
Speciale acties bij onze winkeliers

21 oktober
10u - 14u
21 oktober
10u - 14u

Van hunsel
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Bredabaan 309, Brasschaat

Onze  ambachtelijk gebrande koffie
in ecologische capsulesDe glazenwasser bvba

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

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

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

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

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor

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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Wandel gratis mee 
met een natuurgids. 

Wandeling in bosdomein de Uitlegger op zondag 21 oktober 2018, 
thema: “Herfstkleuren” Vertrek om 14 uur vanuit Kapellen – ingang 
Heidestraat-Zuid. De Uitlegger is samen met domein Oude Gracht 
beschermd landschap. Naast het bos, waar naaldsoorten domi-
neren, kan je ook genieten van de vijver. Die is op een wel erg 
unieke manier ontstaan: uit bunkers van de Eerste Wereldoorlog. 
De toenmalige eigenaar bedekte die bunkers netjes met zand 
waarbij het vijvercomplex werd uitgegraven. De antitankgracht die 
het gebied doorkruist zorgt voor een bijzonder biotoop met heel 
wat zeldzame dieren en planten. De wandeling duurt ongeveer 
2 u. Aangepast schoeisel is aangeraden. Deelname is gratis! 
Iedereen welkom. Organisatie: Natuurgidsen Kapellen (V.M.P.A.) 

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

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. 

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430



actueelparkbodeactueel

Heb jij een pareltje van een kerststal in 
je bezit?
Jaarlijks organiseert vzw kerstmarktcomité 
Driehoek een zeer succesvolle kerststallen-
tentoonstelling in de Sint-Jozefskerk aan de 
Rerum Novarumlei. Voor de 35e editie op 15 
en 16 december zijn zij op zoek naar kerst-
stallen of kerstbeelden die jij persoonlijk in je 
bezit hebt. 

Ben je van Brasschaat en heb je thuis een mooie, unieke of creatieve kerststal en/of 
kerstbeelden en wil je deze tonen tijdens de kerststallententoonstelling? 
Neem dan contact op via www.kerstmarktbrasschaat.be

BETER
een goede

een DANBUUR
verre vriend

Deze uitspraak kennen we allemaal.
Maar kennen we ook allemaal onze buren?
Doen we wel eens een beroep op hen?
Of zij op ons?

Burendag... brengt mensen bij elkaar.

Daarom zijn we in 2017 gestart met een werkgroep ‘Buurtvervlechting’. Dit jaar orga-
niseerden we op 5 mei de eerste burendag. Voor 2019 willen we een stapje verder 
gaan en organiseren we ‘Meimaand = burenmaand’.

De Burendag editie 2018 was een groot succes dankzij de vele vrijwilligers die mee 
op de kar sprongen en kleine tot grote ideeën een uitwerking gaven. Zo konden bu-
ren, straten of verenigingen een kleine activiteit organiseren, of simpelweg een tafel 
en stoelen buitenzetten. Daarom doen we nu al een oproep om de editie van 2019 
mee vorm te geven.

 Wil jij ook je steentje bijdragen?
 En in mei 2019 in en met je buurt iets organiseren?
 Of wil je eerst eens bekijken wat de mogelijkheden zijn?

Kom dan op 22 oktober 2018 om 20 uur naar Dienstencentrum Vesalius, Prins Kavel-
lei 75. Die avond bezorgen we je info, ideeën en heb je kansen te over om je vragen 
te stellen.

Kandidaturen of inschrijven: burendag@brasschaat.be

hou voet- en fi etspad bladvrij
De weersomstandigheden rond deze pe-
riode zorgen ervoor dat onze straten vaak 
bezaaid liggen met bladeren. Voor eigen 
deur vegen betekent dat je niet alleen je 

houdt, het helpt eveneens de veiligheid voor 
jezelf en anderen te verhogen. Bovendien 
ben je verplicht het voetpad voor je deur vrij 
te houden van bladeren, sneeuw en ijzel. 

De gemeente zorgt ervoor dat de bladeren 
gratis opgehaald worden. Daarvoor moet 
je ze wel verzamelen in een zogenaamde 
bladkorf aan de straatkant. Zo’n korf maak je 
meestal eenvoudig met tuindraad. Wel moet 
je ervoor zorgen dat de korf niet rond of 
aan een boom of paal staat en niet op een 
deksel van nutsmaatschappijen. 

Ook mag er in de bladkorven geen ander 
(groen)afval achtergelaten worden. Zit er 
toch ander afval in dan bladeren, dan wordt 
de korf niet leeggemaakt. De korven worden 
namelijk met een bladzuiger leeggemaakt. 
Ander afval zou schade toebrengen aan de 
bladzuiger. Er wordt extra toezicht door de 

gemeenschapswachten gehouden zodat 
er geen bladafval los op de bermen wordt 
gestort of dat eigen tuinafval niet in de kor-
ven terecht komt. Bij het vaststellen van een 
overtreding kan een GAS-boete opgelegd 
worden.

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

Steek een handje toe bij wie het niet kan
Voor sommige alleenstaanden, ouderen en 
personen met een handicap, is het ruimen 

Het is voor vele mensen vanzelfsprekend 
dat de familie, vrienden en/of buren een 
handje toesteken maar spijtig genoeg kan 
niet iedereen rekenen op hulp van anderen. 
Misschien kan jij wel één of twee hulpbe-
hoevenden in jouw straat helpen? Neem 
hiervoor contact op met de dienst integrale 
veiligheid via T 03 650 29 30

shoppen op zondag
21 oktober 2018

HalloWeekend

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

Zin om te shoppen? 

Op 21 oktober zijn er heel wat winkels open in Brasschaat tussen 10-17 uur. 
Je kan er genieten van straatanimatie, kindergrime, degustaties en meer!

Gratis herbruikbare 
shoppingtas

Digitale Week
Alles over de digitale week in Brasschaat via brasschaat.bibliotheek.be 

procedures op begraafplaatsen 
Wat mag en wat mag niet in aanloop naar Allerheiligen?

Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen worden enkele maatregelen genomen op 
de Brasschaatse begraafplaatsen. 

• Het opsmukken en reinigen van graven mag tot en met 31 oktober

• Het plaatsen van gedenktekens en alle andere grote werkzaamheden zijn 
niet toegelaten van 26 oktober tot en met 2 november

• Gewone werkzaamheden mogen op 3 november  hervat worden

• Op 1 en 2 november 2018 zijn alle onderhoudswerken aan graven verboden

• Er mogen geen begravingen plaatsvinden van 31 oktober 12 uur tot en met 
2 november

Als je bloembakjes of gedroogde bloemstukken van Allerheiligen/Allerzielen op het graf van 
je overledene wilt behouden, neem ze dan vóór 3 december terug weg. 

verbod op pesticiden
Op openbaar domein mogen geen pesti-
ciden meer gebruikt worden. Daarom ging 
de gemeente over tot vergrassing van de 
begraafplaatsen. Het verbod van pesticiden 
geldt ook voor burgers op het openbaar 
domein: onkruidverdelgers en bleekwater 
mogen niet langer gebruikt worden bij het 
onderhoud van een graf. Je kan alterna-
tieve, milieuvriendelijke producten in de 
handel kopen.

procedure overgraving
Vanaf eind november 2018 loopt er een 
procedure om over te gaan tot overgraving 
van de begravingen in gewone lijn 2006-
2007 in volle grond, op het urnenveld of 
in de columbaria. Dat wil zeggen dat alle 
graven, nissen in het columbarium of urnen-
veld aangegaan vanaf 1 januari 2006 tot 
eind december 2007 administratief ontruimd 
worden. De zerken worden verwijderd en er 
wordt overgegaan tot asverstrooiing van de 
urnen. Deze procedure wordt eind decem-
ber 2018 afgesloten. Tijdens die periode 
kan je nog een concessie aankopen. De 
keuzemogelijkheden kan je terugvinden op 
www.brasschaat.be  

hernieuwen grafconcessie
Eind december 2018 wordt de procedure 
voor het hernieuwen van grafconcessies 
die aangekocht werden in 1968 afgeslo-
ten. Dit hangt reeds geruime tijd uit aan 
de betrokken graven op de verschillende 
begraafplaatsen.  Dat wil zeggen dat de 

tenzij de concessie hernieuwd werd. Wil 
je de concessie alsnog vernieuwen, vraag 
deze dan aan via www.brasschaat.be 

Eind november 2018 start dan alweer een 
nieuwe procedure tot het hernieuwen van 
grafconcessies die aangekocht werden in 
1969. Dat bericht hangt uit op alle begraaf-
plaatsen. Als concessiehouder heb je tijd tot 
eind december 2019. Het aanvragen van 
de hernieuwing van een concessie kan je 
aanvragen via www.brasschaat.be

verwaarlozingen van graven
Begin december 2018 wordt de procedu-
re van ‘verwaarlozing’ opgestart. Op de 
verwaarloosde graven komt dan een bericht 
te hangen gericht aan de nabestaanden om 
het graf terug in orde te brengen. Als nabe-
staande krijg je hier tijd voor tot december 
2019. Een graf is verwaarloosd als het con-
tinu onzindelijk, door plantengroei overwoe-
kerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.

meer info
dienst Begraafplaatsen
T 03 650 29 30 
begraafplaatsen@brasschaat.be 

Let op: maak vooraf eerst een afspraak!
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Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. Wij 
bieden tal van merken aan voor uw kapoen-
tjes van nul tot en met vier jaar. Er is zoveel te 
ontdekken, dus kom snel eens neuzen tussen 
onze producten.

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

Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team 

spulletjes. 

Driehoekstraat 2
Parking:

Jozef de Weerdtstr. 10
2180 Ekeren

+32 36052052
www.annekejanneke.be

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

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

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

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

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

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

168 of 0496/637 978

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papiergeld, 
merkhorloges, oude pols- en 
zakuurwerken, enz. Di-vr. 
11-17.30 u., za 11-16 u. Paar-

32. Kontante betaling. www.
goldcompany.be

Te huur: App. 2e verd. 2
slpk, ing. keuken, badk. 
bad en douche, app. wc, 
gr. living, groot terras, zol-
der. Veldstraat 325 Bras-

Te koop op 20/10 van 9u 
tot 17u, kleding voor meis-
jes van klein tot 12 jaar. 
Van Hemelrijcklei 70/1. 

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Interieurinrichting

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

TUINAANLEG EN
TUINONDERHOUD
Snoeien en vellen van bomen

Stronken uitfrezen 
Vrijmaken van bouwpercelen.

Aanleg gazons.
Aanleg kunstgras.

Proper maken van opritten.
Wij werken ook met

onderhoudscontracten.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 

Te koop: 2 canapés 2 pl. 
donk. blauw leder. € 50 ‘t 
stuk, goede staat. 0470/ 
317 196

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, alg. 

Te huur: Brass. centr. 
app. 1-2 pers. verd. 1 lift, 
terras, Donksestw. 14 top-

Keyboard-pianoles, alle 

0485/634 966

A l l e  b e s t r a t i n g e n 
15x15x6. beton, klinkers 
€35/m² gelegd en gele-
verd. 0487/715 534

Reparatie van uw verzak-
kingen in uw oprit, terras, 
parking. 0487/715 534

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

Voor een klus groot of 
klein moet je bij klus&zo 
zijn. 0499/103 000

Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu klus&-
zo. 0499/103 000

Man zoekt werk, tuin e.a.an-
der werk. 0465/504 062
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BEDANKT
KIEZERS!

Mooiste winkel van Brasschaat

Schulte –Ufer pannen en potten met een protherm® all stove energiesparende koperen bodem.
Schulte-Ufer Green Life ®  =PFOA Free  - Thermo pot = koken zonder energie

Thermossen - Theemutsen-  Thermossen voor soep en voedsel
Snelkookpannen sparen energie.

OPENDEUR ACTIE: Snelkookpannen Duromatic ® 5 liter nu aan € 179.00
Green Life pannen -€ 5.00 per pan • Cast Iron potten -€ 10.00 per pot

De Buyer pannen -€ 5.00 per pan • Swiss Diamonds pannen - € 5.00 per pan

Zondag 21 oktober 2018 open van 13.00u tot 17.00u
Een mooie attentie per betalende klant.

Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag van
9.00u tot 12.30u -13.30u tot 18.00u
zaterdag van 9.00u tot 18.00u
maandag en zondag gesloten
Tel.: 03/653 33 11

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit

Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke 
producten

De Woonwinkel bindt de strijd aan tegen energie verspilling. 
Energie sparende potten en pannen helpen u om de energiekosten in tijd en geld te verminderen

Dienstencentra Brasschaat
Wil je graag vrijwilligerswerk doen maar ken je ons aanbod niet? Kom dan zeker 
naar het informatiemoment in Vesalius op maandag 22 oktober om 14.30 uur.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 77 07, 03/663 
Ma 15/10 om 9.30 uur: bijeenkomst oud cursisten Hild Ceusters
Ma 15/10 om 14u: gezelschapspellen/rikken en smulnamiddag: pannenkoeken met ijs
Di 16/10 : eerste wandeling van het seizoen naar Loenhout
Wo 17/10 om 13.30 uur: wervelende modeshow van marktboetiek “Hilde” (geen 
aankoopverplichting)
Do 18/10 om 9 uur: beren maken “liggende hond”
Do 18/10 om 10 uur: boekvouwen NIEUW: maak van een oud boek een pooi 
kunstwerkje. Voorbeeld in het dienstencentrum. Inschrijven: 4 euro
Do 18/10 om 14 uur: handwerktechnieken-borduren
Vr 19/10 om 9.30 uur: zentangle. Inschrijven is niet nodig, 2 euro per les

Di 23/10 om 14 uur: cursus bloemschikken (ANDERE DATUM IN HET DC NIEUWS)

wel inschrijven
Do 25/10 om 9 uur: patchwork
Do 25/10 om 9.30 uur: PC-club
Do 25/10 om 10 uur: bezoek BIB achter de schermen. Op voorhand inschr. is verplicht.
Ma 29/10 om 14 uur: bingo! Kinderen welkom! 
Elke donderdag naailes. Nog plaatsen vrij. Naaimachines en overlock-machine 
aanwezig..
Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, dc.vesalius@
ocmwbrasschaat.be
Ma 15/10 om 14 uur: voordracht door Jef “Toon Hermans laat ons weer lachen”. 
Op voorhand inschrijven geeft zekerheid over je zitje.
Di 16/10 om 13 uur: naai- en breiatelier Moeders voor Moeders
Wo 17/10 om 11 uur: wandeling naar het nieuw gemeentehuis. Na de wandeling 
kan je soep eten om het Open Huis Kabas te steunen en aansluitend krijg je een 
rondleiding in het nieuwe gemeentehuis. Deelname is gratis, wel op voorhand 
in te schrijven.
Do 18/10 om 20 uur: lezing Johan Van Oers “Moeder weer meisje”. Lezing over 
dementie vanuit eigen ervaring en professionele achtergrond. Inschrijven gewenst.
Ma 22/10 om 14.30 uur: infosessie nieuwe vrijwilligers.
Ma 22/10 om 20 uur: infosessie burendag 2018.
Wo 24/10 om 10 uur: de tweede editie van het cybercafé. Schrijf je op voorhand 
in, dan ben je zeker van je deelname. Deelname is gratis.
Wo 24/10 om 14 uur: infosessie en startmoment activiteitsmeter. Wil jij graag weten 
of je voldoende beweegt? Of wil je graag meer gaan bewegen, kom dan zeker 
naar dit startmoment en vindt de juiste motivatie en ondersteuning. Deelname is 
gratis, wel op voorhand in te schrijven. Plaatsen zijn beperkt.
Wo 24/10 om 14 uur: Charlamos, Spaanse praatgroep.
Do 25/10 om 10 uur: bezoek BIB achter de schermen. Op voorhand inschrijven 
is verplicht.
Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 
43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

neem ze gerust mee
Maandagochtend: aquarel. Je mag nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 – 16 uur zangstonde: 
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment,  iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). Gratis
Woensdagochtend: leren tekenen 
Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Di 09/10 om 13.30 uur: cursus Windows 10: ook op 16, 23 okt, 6, 13 en 20 november
Ma 15/10 om 13.30 uur kantklossen
Do 25/10: bibliotheek achter de schermen
Do 25/10 om 13.30 uur: workshop internet bankieren

Do 8/11 om 9.30 uur: informatie genealogie.: hoe begin je er mee? Gratis maar 
inschrijven aub

Cursus Davidsfonds Brasschaat 
Lezingenreeks om 20u: 07/11 Wat met modernisme in de jaren ‘80? Inleidende 
lezing die start vanuit het modernisme en aansluit bij de stijldiscussie in de jaren 
’60 - ’70 die daarop is gevolgd als basis voor de verschillende latere stromingen 
in de architectuur. 14/11 Materialiteit en diversiteit in het oeuvre van Le´on 
Stynen, architect (1899-1990) In het najaar 2018 start het Stynen-jaar, inclusief 
de daarbijhorende tentoonstelling in de Singel (11 oktober 2018 - 20 januari 
2019). Inge Bertels werkt samen met Stephanie Van de Voorde mee aan de 
tentoonstellingscatalogus. Le´on Stynen zijn werk (°1899- + 1990) start in het 
modernisme en strekt zich uit over de ganse 20e eeuw. 21/11 De vele facetten 
van context als kansen bij een ontwerp Context kent vele facetten: historisch, 
stedenbouwkundig, cultureel, sociaal, ... Ontwerpen op basis van contextanalyse 
zorgt voor verankering, inbedding. Het resultaat zijn inclusieve projecten (tegen-
gesteld aan exclusief). Projecten die niet breken met de geschiedenis maar er 
deel van willen uitmaken en er eventueel iets aan willen toevoegen. “Al wat geen 
traditie is, is plagiaat.” Het vroege werk van awg architecten werd door critici als 
“postmodern” be-stempeld. Prijs: Davidsfonds cultuurkaarthouders betalen € 35 
voor de 3 avonden. Hierbij is een syllabus inbegrepen en iedere avond ook 1 
drankje. Anderen betalen € 45 voor de 3 avonden. All-inabonnementhouders 
hebben deze cursus in hun abonnement inbegrepen en hoeven niets te doen. 
Plaats: Inschrijven: Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat via 
www.davidsfondsbrasschaat.be en activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be De 
deelnameprijs dient ten laatste 1 week vooraf overgeschreven te worden op 
rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat. 

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

Te koop: Droog brandhout 

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

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te huur: Gooreind appar-
tement 1 slaapkamer groot 
terras + garage € 595. 
0476/695 333

Regio Kapellen(bos): 
poetshulp gevraagd voor 
14u/week - te spreiden 
over 2 dagen. Over ei-
gen vervoer beschikkend. 
Info: 0477/325 978 

Te huur: Gr. gemeub. 

595. 0495/214 041

Verpleger z. werk, hulp bij 
bejaarden, ook als nacht-
bewaking. 0493/895 388

CULTUURCAFÉ BRASSCHAAT
In de Remise Park van Brasschaat op 24 oktober 20u. Een stukje 
BRAS-SCHATERTHEATER met Wim De Meyer en Leo Nijsmans. 
Meer info? Madeleine Nieuwlaat 0486/895 054.
Inkom is GRATIS. Best RESERVEREN, de stoeltjes zijn geteld:
cultuurraad@brasschaat.be of 03/650.03.40.



Brasschaatse Film,     Nr. 42,     17-10-2018  22

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

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

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Stopzetting wegens toekomstige wegenwerken.
Totale uitverkoop met uitzonderlijke kortingen tot -60%

Vanaf 1 oktober t.e.m. 31 december 2018 op 
de hele kerstcollectie en alle andere artikelen

Denk alvast aan je kerstgeschenken...

Muuto, Menu, XL Boom, Winkler, Bloom, Henry Dean, 
Asa, Sabre, Bodum, E. Solo, Stelton, Sirius,...

Kalmthoutsesteenweg 162

2950 Kapellen
Tel. 03/644 37 00
www.buitenhuys.be
buitenhuys@skynet.be
ma., do., vr., za. 10u-18u
april, mei, nov. dec. zo. 11u-17u.

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Bolhortensia’s 3 stuks € 10,-

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

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure  m. 
vernis €35, manicure €20, 
a. huis m. voetmassage. 
Ingegr. nagels, ekstero-
gen. erv. enkel op afspr. 
0496/908 029, Eva Strijbos

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

Klusjesman, inrichting 
elek. Gar.-deur, rolluik, 
vliegenr. 0499/216 561

Vrouw zkt poetsw., strijk, 
babysit, hulp bij bejaar-
den. 0465/242 546

“Natuur in de buurt” in Brasschaat
Heb je je ooit afgevraagd wat Brasschaat en onze Voorkempen allemaal te bieden hebben aan 
natuurschoon? Of wil je graag eens kennismaken met de lekkerste hapjes en drankjes die onze 
streek te bieden heeft? Nu is er de kans om beide ervaringen te combineren op één avond. Op 
vrijdagavond 9 november organiseert Natuurpunt Brasschaat “Natuur in de Buurt”, een fotogra-

het Groot Schietveld, de Brechtse Heide en andere. Tijdens die voorstelling kunnen we genieten 
van hapjes en drankjes, ook uit de buurt – eerlijke producten van lokale producenten. Of, zoals we 
bij Natuurpunt zeggen, twee vliegen in één klap. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan 
deze verkenning van natuur en culinaire cultuur, maar graag even een seintje aan het secretariaat 
van Natuurpunt, telefoon: 03/541.58.25 of via email, Email: antwerpennoord@natuurpunt.be. Wat: 
Natuur in de Buurt, fotovoorstelling met culinaire genoegens. Wanneer: Vrijdag 9 november, 19:30 
Waar: Parochiecentrum D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, 2930 Brasschaat

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 

0476.46.62.16
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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)
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Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier? Schrijf dan 
zeker in op de jaarlijkse quizavond van de Cultuurraad van Brasschaat 
op vrijdag 16 november 2018 om 20 u (deuren 19.30u) in de ‘Ruiter-
hal’, Azalealaan 6 Brasschaat. Dirk Cop zal uw kennis over algemene 
onderwerpen peilen. 
Inschrijven kan tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het Cul-
tuurcentrum, tel. 03/650.03.40  – fax: 03/650.03.59, mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrijving op rekening nummer BE10 3630 
5379 2604 van Cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 12 november

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Leopoldslei 3
2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten,

slotenmakerij en openen van deuren.

MEESTER-
SCHOENMAKER

SLOTENMAKERIJ
U kan bij ons terecht voor

handgemaakte schoenen en riemen

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

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

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

Brandhout eik (vers)

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

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

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

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We zullen het in deze ruimte eens niet over de verkiezingen 
hebben. Natuurlĳ k zĳ n die zeer belangrĳ k, maar behalve po-
litici zĳ n er in onze gemeente nog boeiende Brasschatena-
ren die zeker het vermelden waard zĳ n. 
Kennen jullie bĳ voorbeeld Eli Verheyen? Deze jonge Bras-
schatenaar organiseerde samen met enkele vrienden een 
heuse Escape Room in het oude gemeentehuis. Alle deel-
nemers waren vol lof over dit initiatief. Nu exposeert Eli een 
aantal grote foto’s in het gemeentepark en in park De Mik. 
Het project dat de naam Miraggio mee kreeg, is bĳ zonder 
origineel. Eli fotografeert bekende Brasschaatse monumen-
ten en gebouwen en brengt ze via fotoshop in een totaal an-
dere context. Zo staat de Obelisk in het gemeentepark plots 
in een oorlogsgebied of als overlever van een gigantische 
storm. Eli plaatste vier van zĳ n foto’s in het gemeentepark en 
vĳ f in park De Mik. Een wandeling langs deze negen kunst-
werken is zeker aan te raden. Onder elke foto hangt een 
bordje waarop men de locaties kan terugvinden.
Verder kwam ook Veronique De Jongh de voorbĳ e weken 
nog in de belangstelling. Veronique bezit een unieke ver-
zameling zand. Inderdaad, meer dan 4000 potjes met zand 
van allemaal verschillende stranden. Wat begon als een 
amusement is uitgegroeid tot een bezigheid dat veel tĳ d 
in beslag neemt. Dankzĳ  Stefan Claes, ereconsul van het 
paradĳ selĳ ke eiland Palau kwam Veronique in het bezit van 
strandzand uit Palau. Het was de ereconsul die in het gezel-
schap de ambassadeur en de prins van Palau het zakje aan 
Veronique kwam overhandigen. 
De collectie vormt in haar geheel een bĳ zonder kleurrĳ k ge-
heel. Het zĳ n allemaal identieke portjes geplaatst in speciaal 
daarvoor bestemde kasten. Ieder potje zand is anders van 
kleur en van structuur.
Veronique is niet de enige die zich hiermee bezig houdt. Via 
een Facebookgroep ruilt ze nu kleine hoeveelheden zand 
met anderen, wereldwĳ d. 

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

Gezinsbond afdeling 
Brasschaat

Onze herfst 2-de handsbeurs 
van 21/10 kan door omstandig-
heden NIET doorgaan. Mensen 
die in de toekomst mee willen 
werken aan deze activiteit , 
nemen contact op met 
christina.cop@telenet.be.

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

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 + gara-
ge. 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

Te huur app.1e verd. Pas-
torijstraat 18 Brasschaat, 
2 slpk. garage, onm.vrij  
650€ tel 0470/313.126

Najaarscursussen in het Dakhuus !  
Een zeer groot aanbod aan kookcursussen, zoals Thais koken en 

….. je kan in het vormingscentrum DAKHUUS aan de Bredabaan 
terecht! Wie met de computer wil leren werken, kan dan weer terecht 
in de cursus ABC van de PC . Er zijn ook cursussen rond Tablets en 
Smartphones of Iphone. Mindfulness, Reiki of massagecursussen 
brengen je dan weer tot rust. 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.

GROEPSTENTOON-
STELLING

20  -  28  oktober  2018

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

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



MERKSEM
RODELOOPSTRAAT 61 - 2DE
Ruim en goed verzorgd appartement (98m²) met 
een prachtig uitzicht over tennis- en voetbalvelden. 
Ineling: inkomhal, apart toilet,  living, keuken, 
badkamer, 2 slpks, 2x terras, een berging en een 
autostaanplaats. Gelegen nabij het Runcvoortpark 
en openbaar vervoer. EPC: 159

€ 160.000

MERKSEM
LAMBRECHTSHOEKENLAAN 82 - GLVL
Gelijkvloersappartement/kantoor/praktijkruimte 
van 87m². Momenteel in gebruik als winkel  
keuken, badkamer te installeren en slaapkamer 
nog af te scheiden. Ook mogelijk winkelruimte na 
bestemmingswijziging.

€ 130.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

EKEREN

BRASSCHAAT BRECHT

SCHOTEN

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie-opp ca.1600m².Groene woon-
omgeving op kleine afstand van centrum Van 
Brasschaat.Mogelijke bebouwing van max 60 m² 
met bijkomend verdieping en kelder. Terras van 
20 m².Gn domicilie mogl.Gn bouwverplichting.

€ 109.000

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

€ 795 + € 40 kosten

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

ZEGERSDREEF 84
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 717
€ 315.000

ZEGERSDREEF 82
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 705
€ 315.000

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

€ 250.000

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

€ 242.500

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

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

€ 595.000

KLOOSTERSTRAAT 8
Handelsgelijkvloers met woonst gelegen in het 
centrum van Ekeren. Het gelijkvloers is ingericht met 
wachtruimte, loketten, bureelruimte met airco en 
ingemaakte kasten, toilet met handenwasser, keu-
ken en tuin. Op de verdieping vinden we een ap-
partement met 2 slaapkamers en terras. EPC: 335

€ 279.000

KAZERNEWEG 12
Halfopen bebouwing op een perceel van 976 m² 
gelegen in Kapellen Hoogboom. Deze woning 
beschikt over 2 a 3 slaapkamers, garage en grote 
tuin en is te moderniseren/renoveren. EPC: 714

€ 259.000

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

€ 310.000

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

€ 195.000

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

€ 209.000

ELZENSTRAAT 53
verzorgde gezinswoning gelegen in een rustige 
woonwijk over een speelpleintje met 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, inpandige garage en terras 
met trap naar de tuin. EPC: 365

€ 289.000

HOEVENEN

MERKSEM

ZOERSEL   TE HUUR

HOEVENEN

WULPSTRAAT 27 - 4DE
Ruim hoekapp. (120m²) met veel lichtinval op 
de 4de verd.  Indeling: inkomh.,ruime living, 
keuken, badk., apart toilet, 3 slpks, bergpl.en 
terras achteraan. Mogelijkheid om een garagebox 
apart mee aan te kopen. Gunstige ligging, op 
5 minuten te voet van nieuwe tramverbinding 
Luchtbal-Ekeren. EPC: 161
€ 164.000

KAPELLEI 66/3 - 1STE
Centraal gelegen nieuwbouwappartement met 
lift, ruim Zuid terras, 2 slpks, badk, apart toilet, 
open luxueuze keuken, aparte berging en ruime 
woonkamer.  Met extra berging in kelderverdieping 
en autostaanplaats. Fietsenberging voorzien. Nabij 
openbaar vervoer en winkels. INSTAPKLAAR! 1ste 
huurder. EPC: 70
€ 825 + € 75 kosten

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

€ 189.500

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

€ 98.500

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

€ 295.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-GVR)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ  
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

Wĳ  tonen onze woonsten in de beste sfeer en 
volgens de nieuwste presentatie-technieken.

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE 

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
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03 646 66 55

• Van hier uit vinden fietsers hun route 
langs de fiets-o-strade.

• Treinreizigers komen vlot aan het station 
van Ekeren.

• Vlakbij ligt de Kapelsesteenweg met 
winkels, scholen, openbaar vervoer,  
en oprit 5 E19-RING-Havenweg. 

• Wandelaars verpozen in het natuurgebied 
‘de Oude Landen’ of in het ‘Park de Bist’. 

• Afwerking naar eigen keuze. 

• Nog beschikbaar: 3 half open BEN- 
woningen en de te restaureren hoeve 
(deels beschermd)

HET QUADELAAR
Woonerf in Ekeren met te restaureren hoeve en wagenhuis, 
en 7 nieuwe BEN*-woningen, half open en gesloten met 
3 - 5 SLK, 1 - 2 BK, privé tuin, fietsenstalling en ondergrondse parking.
*BEN = Bijna Energie Neutraal met warmtepomp en zonnepanelen. E-Peil 30.

EKEREN 
Vg Gdv Wg Vv Gvkr   vanaf € 328.100

Laar 30

03 646 66 55

Nog enkele 
woningen 

beschikbaar

TE KOOP

wij hebben in deze regio’s ook verschillende appartementen en woningen te huur – neem zeker een kijkje op onze website

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

BRASSCHAAT MtH bouwgrond 
van ca 369m² voor een rijwoning 
met gevelbreedte van 6m en 
een mogelijke bebouwde opp 
van 234m². vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 139.500

BRASSCHAAT regio Bethanie 
instapklaar duplexapp met 2 slpks, 
woonk, open keuken, badk, berging, 
zeer rme gar, groot zonneterras 
etc. EPC 483. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 229.000

BRASSCHAAT MtH handelsh. 
of woning met veel (uitbr. mog.) op 
417m² met Z-tuin, kl. kelder, etc. Ide-
aal voor take-out, bureel, kl. hore-
ca,… EPC 470. vg,wg,gmo,gvv,gvkr 

€ 235.000

WUUSTWEZEL Gooreind instap-
klaar gelijkvloersapp met woonka-
mer, keuken, badk met ligbad, 2 slp-
ks, berging, zuidtuin en aansluitende 
gar. EPC 406. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 215.000

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be
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- Heeft u hoge energiekosten?

- Is uw centrale verwarmingstoestel 
 aan vervanging toe?

Vraag vandaag nog uw vrĳ blĳ vende prĳ sofferte aan.

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

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

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

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

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

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

Fons Huyben
Technic Design bvba 

Bremdreef 19 – 2900 Schoten
tel 03 685 12 70

gsm 0476 99 37 74

huyben@technicdesign.be

Erkend technicus gasvormige brandstoffen GI-G2 — Registratienr. GV 15041

Uw verwarmingsketel TOP-FIT!
Keuring, controle en onderhoud van uw 

CV-verwarmingsketel/warmwatertoestel op aardgas.

Controle en onderhoud van uw ketel
 Het 2-jaarlijks wettelijk en correct onderhoud, zorgt voor 
 een optimaal energieverbruik en voor minder risico op pannes.

 U ontvangt van ons het officieel reinigings- en verbrandingsattest.

 Werkt uw toestel milieuvriendelijk en is het” veilig” gekeurd, 
 dan bezorgen wij u een officieel keuringsattest.

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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 ???

GROEPSTENTOON-
STELLING

20  -  28  oktober  2018

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te koop:  Brandhout, 
droog eik/beuk & mast/
berk gratis thuisgebracht 
inl. Tel. 0476/286 822

Te koop: Garage voor 
auto in de achterbouw 
Augustijnslei 56, Bras-
schaat. Inlichtingen: BIV 
vastgoedmakelaar Sin-
joor: gsm 0473/382 342. 

Te huur: gelijkvloers ap-
partement de aard 115 
Brasschaat, 2 slpk-groot 
terras- garage- onm.vrij
800€ tel 0470/313126

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Ervaren KAPSTER (55j) 
komt bij u thuis. Brushing, 
snit, perm. Kleuring enz.. 
Bel 0468/01.24.23 

Vakantiehuur: Kamer 
(met badk.) of app. in 
stijlvol huis in De Haan. 
Max. 2 volw., nt-rok. Inl. 
0476/422.692. 

Tekenen: Beginners. Info 
0472/883 227. Mariaburg

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, coni-
feren. 0487/715 534

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, platen kot. 
0487/715 534
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P.ConstructiesGeregistreerd aannemer

0495/106.516      www.pconstructies.be

Denk aan 2019 !!!
Reserveer NU UW RENOVATIE 
of SCHILDERWERKEN en geniet

van 6% BTW korting !!!!!

Wij verzorgen al uw RENOVATIEWERKEN.
Nieuwe Badkamer in 10 werkdagen

Zolderisolatie • Gyproc en Bezetingswerken • En nog zo veel meer…

Gratisprijs-
offerte

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

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

Ons vakmanschap in 
uw bouwpakket
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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

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

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

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen. Goedk. verw. van 
coniferen en laurierha-
gen, uitfrezen van stron-
ken. Eigen hoogtewerker 
besch. Tel. 0498/714 812

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.  

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

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

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

Dame geeft  compu-
ter-smartphoneles aan 
huis, mail, internet, fo-
to’s, updates, alle merken. 
0479/872 410  
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

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.

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

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
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

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)

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

Een nieuwe warme thuis voor 18 personen met een beperking
Rotonde en Van Laerhoven realiseren met architect De Beenhouwer nieuwe woningen voor beschermd wonen 
in Brasschaat. Binnenkort start aannemer Van Laerhoven in opdracht van Inclusie Invest (waarvan Rotonde 
aandeelhouder is) met de bouwwerken van een nieuw warm nest gelegen in de Kaartse Bossen 6 (zijstraat 
van de Lage Kaart). In dit project zullen 2 leefgroepen van 9 personen een onderkomen vinden. Einde 2019 
zullen de bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe thuis. Fantastisch nieuws. Er werd door Rotonde al 
een hele weg afgelegd om een betaalbare huisvestingsformule uit te werken.  Dit project werd mogelijk door 
een overeenkomst met Inclusie Invest en Rotonde, maar vooral de inbreng van ouders, sponsors, enz…  
In het kader van het plan 2020 van minister Vandeurzen zijn er veel veranderingen in de sociale sector. Er 
moet creatief worden gedacht om de zorgkwaliteit te waarborgen. Deze samenwerking met Van Laerhoven, 
die als grondeigenaar de woningen zal realiseren en nadien verhuren, past hierin. De nieuwe indeling van 
kosten, met de zogenaamde ‘woon- en leefkosten’ als aparte categorie, maakt dit mogelijk. “Rotonde is al 
sinds 1974 ondernemend in zorg. We zijn erg blij nu deze aankondiging te kunnen doen”, zegt Dirk de Kort, 
voorzitter van Rotonde vzw. “Nieuwe woningen in Brasschaat voor wie wonen niet evident is. Een goede zet 
en innovatieve strategische samenwerking van onze vzw.”

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

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

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

SNELLE SERVICE  |  OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN

-10%KORTING

VRAAGNAAR ONZEREFERENTIES!

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

RelatieBureau
B-loved
Nr 1 Benelux

Grootste ledenbestand
+ slaagkans

Bel nu vr gratis gesprek 

+32 474 263 751

50+
& ALLEEN ?

www.b-loved.com

Officiële invoerder van

Opendeurdagen
20 & 21 

oktober 2018

www.antwerpmotorhomes.be

Antwerp Motorhomes
Antwerpsesteenweg 79

2940 Hoevenen-Stabroek

VERKOOP  
& VERHUUR

Te koop: Vakantiehuis 
in Frankrijk Parc du Haut 
Languedoc, Hérault. ge-
lijkvl.: living 60m² open 
keuken. Benedenverd.: 
60m² met badkamer. Bo-
venverd.: badkamer, 2 
slaapk. + mansarde (6 
bedden) Twee terrassen 
60m². Tuin 1200m² Aan de 
rand van een klein dorpje 
in bosrijke omgeving op 5 
km van het Stadje Labas-
tide-Rouairoux (winkels) 
Prijs: €125.000(volledig 
bemeubeld) Voor foto’s en 
inlicht. 03/664 75 09

Personeel gezocht voor 
Brasserie Chopin Bras-
schaat. kok, bar en af-
wasser voor voltijds. Info: 
0485/919 357 - 0494/913 
125

Gediplomeerde mani-
cure en pedicure komt 
a. huis. 0484/949 951 
(Agniezka)

Ik zoek poestwerk en 
strijk. 0466/067 599

Te koop: 4 winterbanden, 
225/50/R61798H. € 175. 
0475/636 207

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week
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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):

20-21/10 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

20-21/10 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

20-21/10 Dr Suykens 03/666 33 02
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Ophaling huisvuil oktober

GFT

MAANDAG   22
DINSDAG   23
WOENSDAG  24
DONDERDAG   25
VRIJDAG     26
ZATERDAG   27

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

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk. 0467/761 422

Te koop: App. centrum 
Brasschaat. Liv., gr. kk. 
hal + inmaakkasten. Badk. 
+ ligbad, 2 gr. slpk, berg; 
+ venster + ingemaakte 
kasten, terras, lift, gar. 
EPC-waarde 273. Open-
deur 21/10 v. 11u tot 
14u. Tel. 03/664 30 26 - 
0474/640 541

Te huur: App. 1ste V.R. 
Durentijdlei 126 Brass. 
Gar., 2 slpk, hal, l iv., 
ing. kk., berg., ing. bdk., 
wc, terr. HP € 720. Tel. 
0496/283 600

Dame zoekt werk in café. 
0497/085 628

Te koop: Vlimmeren, 
chalet 1 slpk, 1500m². € 
52500. Tel. 03/665 23 26

Levenslustige man zoekt 
vriendin v. gezelschap. Ik 
wacht op jou. 03/653 11 52

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

Opruimen van (gebon-
den) asbest platen en 
dergelijke. 0499/817 663

KFC Brasschaat
zaterdag 20 oktober
09.30u: U10 - Olse 
11.00u: U12b - Mariaburg
11.00u: U11 - Wildert
12.30u: U13 - Mariaburg
12.30u: U12a - Vermde
09.00u: Tisselt - U7a
09.30u: Beersch. Wilr. - U7b
09.30u: Bevel - U8b
09.30u: Mariaburg - U9a
11.00u: Kessel - U9b
15.00u: Olympic Essen - Res. A
zondag 21 oktober
11.45u: U17 - Mariaburg
09.30u: U15 - Capellen
15.00u: Ekeren Fc - 1e ploeg

Te huur: Lage Kaart 436, 
Brass. app. 1V. Instap-
klaar. Ruime keuken, 2 
slpk, douche, garage. 
GSM: 0497/172 108

Braziliaanse dame, 46 
jaar. spr. Port. en btj Eng. 
zoekt man 46-60 j. Enkel 
eerlijke relatie. 0465/489 
486

Garageverkoop: Zondag 
21 okt. van 10u tot 15u. 
Bredabaan 1155 richting 
S.O.C. Tennis MtH Bras-
schaat.

Gezocht: poetshulp voor 
slagerij. Tel:03/653.05.38

Te huur: Gooreind, Wie-
zelo, gerenoveerd gelijkvl. 
appartement in rustige 
groene omgeving. 2 slpks, 
tuin, garage. Vrij 1 febr. 
2019. Tel. 0498/72 73 45

Gepensioneerde aan-
nemer: doet nog klus-
jes zoals kleine verbou-
wingen, metsel -en be-
tonwerken, terrassen, 
r io ler ingswerken,  ea 
Tel 0494 16 04 12

BURGELIJKE 
STAND

Aertssen Axel 02-10 Stabroek
Verbruggen Emma 05-10 Schilde
Sahli Sami 03-10 Wilrijk
Van Weereld Morris 03-10 Kapellen
Delcroix Nolan 01-10 Essen
Janssens Jace 03-10 Kapellen
Van Looveren Lianne 04-10 Kalmthout
Bruyndonckx Georges 04-10 Ekeren
Semrane Norayn 02-10 Wuustwezel
Zarbaz Bayan 04-10 Brasschaat

Chiarini Matteo 08-10 Ekeren
Goetschalckx Amélie 08-10 Ekeren
Soels Thibault 06-10 Essen
Smets Djego 09-10 Hoevenen
Roovers Henri 07-10 Ekeren
van Geel Adina 07-10 Brasschaat
Van Riet Rik 05-10 Antwerpen
Fonkels Saviënsa 05-10 Kalmthout
Vandaele Lio 07-10 Schilde

Vandenbussche Nick te Brasschaat met Chen Daphne te Brasschaat
Van Damme Eric te Brasschaat met Kenens Christine te Brasschaat

Maes Carolina, 93 j, weduwe van Paenen Adriaan, Stabroek
Arfeuille Irène 95 j, weduwe van Huyghebaert André, Brasschaat
Pylyser Denise, 91 j, weduwe van Schwithal Frits, Brasschaat
van Wingerden Florent, 95 j, echtgenoot van Van den Steen Sylvia, Brasschaat
de Graaf Maria, 92 j, weduwe van van Vessem Jacques, Brasschaat
Dielen Raphaëla, 87 j, weduwe van Verlinden Lodewijk, Brasschaat
De Cnaep Petrus, 80 j, weduwnaar van Bekers Renata, Nijlen
Rigo Suzanne, 89 j, Antwerpen
Gysels François, 93 j, echtgenoot van Pandelaers Camilla, Schilde
Voermans Leonardus, 68 j, echtgenoot van Hagens Lena, Kapellen
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SUPER
VOORWAARDEN

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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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

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

• 

• 

KREDIET !
Intrest !

0
%

voorschot !€

venieuwde

website

UITVERKOOP
toonzaalmodellen

SALONS
Nieuw in assortiment

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


