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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.

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

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

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

KOM 

LANGS

LAATSTE KEER?

3u wordt 2u
van 27 op 28 oktober 2018

LUKT
HET NIET?
Bel 03/652 17 77 
of 0497 62 15 62

Paul
Van der Auwera

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

Bredabaan 1003
Brasschaat

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

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

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

met GRATIS PARKING
 100m verder

OPENDEUR
DAGEN

-10%
KORTING 
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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

Ook cadeaubonnen voor een gezond geschenk

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

Open Huis Kabas (Brasschaat) 
organiseerde op 17 oktober 
de jaarlijkse actie "soep op de 
stoep". Ditmaal werd als locatie 
de inkomhal van het gloednieuwe 
gemeentehuis gekozen. Tussen 
11.30u en 14u werd er lekkere 
pompoensoep met een broodje 
geserveerd. Een warm gebaar 
ten voordele van welzijnszorg. 
Kabas kan rekenen op ruim 17 
vrijwilligers die zich inzetten op 
allerlei vlak. Kabas helpt mensen 
in armoede, ongeacht herkomst, 
nationaliteit, enz. Koken, alle 
vormen van ontspanning, uitstap-
pen, alles is mogelijk. Soep op de 
stoep werd ook ditmaal niet enkel 

georganiseerd voor mensen van Kabas maar ook voor zij die in nood verkeren. Op deze dag werd 
zoals gewoonlijk een vrije bijdrage gevraagd. De heerlijke pompoensoep werd gesmaakt door de 
talrijke belangstellenden. Kabas is een open huis voor OCMW-klanten. In Kabas is een ontmoe-
tingsruimte waar mensen terecht kunnen voor informatie, een babbel, ondersteuning voor elkaar 
en activiteiten. Kabas probeert de zelfredzaamheid van mensen te verhogen door te werken op 
vier terreinen: materiële hulpverlening (tweedehandsboetiek, sociale kruidenier). Het aanbieden 
van zinvolle vrijetijdsbesteding (activiteiten en cursussen). Het verlenen van informatie en advies. 
Als tewerkstellingspunt. Kabas is gelegen aan de Augustijnslei 115-117. 

SOEP OP DE STOEP

Snoeien en vellen van 
bomen. Goedkoop verw. 
van coniferen en lau-
rierhagen, uitfrezen van 
stronken. Eigen hoog-
tewerker besch. Tel. 
0498/714 812

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

Te huur: App. 1eV cen-
trum Brasschat, grote 
l i v ing ,  open keuken, 
berging, 3 slpk, badk. 
met douche+bad+wc, 
a p a r t  t o i l e t ,  t e r r a s 
v o o r a a n ,  i n p a n d i g e 
staanplaats, onmidde-
l i jk  beschikbaar.  Tel . 
0479/384 192

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

GUVA parket Tel. 03/
677 10 26; info@guva.be

Te huur: Brass. C. in kl. 
geb. app. 1 e v. lift 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14 T. 03/651 77 68

Vrouw zoek t  werk , 
poetsw., str., was, koken, 
babysit. 0498/829 257

Ik zoek poestwerk en 
strijk. 0466/067 599

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

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

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

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 

M a n  z o e k t  w e r k . 
0465/495 664

Vrouw zkt werk. Poet-
sen, strijk, babysit, e.a.w. 
0486/290 880

Te huur: App. 1eV Lage 
Kaart 462D. 2 slpk, ing. 
kkn, grote liv., gr. ter-
ras. € 775. Onm. vrij Tel. 
0496/421 590

Te huur: Appartement 
1eV, 1 slpk, terras, lift, 
fietsstalling. Miksebaan 
265. 0486/682 364

Te huur: Kleine garage, 
ideaal voor opslag Meu-
bels of kl. auto in centrum 
Wuustwezel. €60/mnd. 
03/669 72 80

Pasar Wuustwezel
Plantijn en Moretus museum 17 nov ‘18

Op 17 november 2018 brengen we een bezoek aan het vernieuwde 
-

fragmenten te horen. In 2016 was Den Gulden Passer, het voormalige 
huis en drukkerij van de familie Plantin - Moretus 4 maanden gesloten 
geweest om het museum aan te passen aan de huidige normen. Het 
is Unesco Werelderfgoed en de enige volledig bewaarde drukkerij ter 
wereld van vóór de Industriële Revolutie! In het nieuwe museum moet je 

(1520 – 1589). Je mag op de stoelen bij de haard in de salons gaan 
zitten en door de boeken bladen die op de tafels liggen. Plantin was in 
zijn tijd één van de meest toonaangevende uitgevers van de 16de eeuw. 
In 1555 richtte hij de drukkerij in waar 80 mensen werkte en bouwde 
het uit tot een multinational die zelfs naar Midden – en Zuid – Amerika 
boeken exporteerde zoals vb de eerste atlas en veel wetenschappelijk 
werk, daarnaast was hij bedrijfsleider, humanist en familieman, hij 
woonde met zijn vrouw en 5 dochters in zijn drukkerij. Jan Moretus was 

9 generaties lang. Labor et Constantia – werk en standvastigheid is de 
lijfspreuk van de drukker. Verpoos in de tuin en ontdek de planten van 
de 16de en 17de eeuw. In 1876 kwam Den Gulden Passer in handen 
van de stad die er een museum van maakte. Praktisch: samenkomst 
13u aan de BIB Wuustwezel Dan met carpooling naar Schoten waar we 
Tram 3 nemen tot aan Groenplaats. Zorg dus voor geldig tramkaartje. 
Leden 10€   Niet Leden 12 € INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT MET 10 
NOVEMBER 2018 bij ERIC.

Activiteiten Femma Ekeren-Donk
31 okt. - 31 jan. Patchwork. Op de 2de en de 4de  maandagnamiddag van de maand wordt de techniek van het 
patchwork aangeleerd. Data: 12, 26 nov., 10 dec., 14 en 28 jan. We komen samen in de Nobele Donk, J. Ickxstraat, 
10, Ekeren van 13.30-16.00 uur Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53. Handwerk. Elke maandag is er gelegenh. om 
gezellig samen te werken aan eigen handwerk. Heb je bij een vorige cursus je werkstuk niet afgew., geen probleem, 
er is altijd wel iemand die je terug op weg kan helpen. We komen samen in de Nobele Donk van 13.30-16.00 uur. 
Data: 5, 12, 19, en 26 nov., 3, 10 en 17 dec., 7, 14, 21 en 28 jan. Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53. Naaicafé 21 nov. 
2018. Iedereen welkom met zijn eigen werk. Deze avond maken we een makkelijk zittend huiskleed. Benodigdheden: 
gebreide boucléstof of sweaterstof. Maat 38-44: 2.45- 1.40 m Maat 46- 54: 2.60- 1.40 m; stikzijde, naaimachine. 
Bijeenk.: Zaal de Nobele Donk om 19.30u. Info: machteld.rombouts@skynet.be, G. Smet tel. 03/ 645 27 75. Muse-
umbez. Rockox- Snijdershuis, 7/12 Het Snijdershuis is samen met het Rockoxhuis gerestaur. Beide patriciërs leiden 
ons rond in hun riante verblijf en geven ons een inkijk in het leven in de eerste helft van de 17de eeuw. Samenkomst: 
Rockox huis, Keizerstraat, 12, Antwerpen om 14.15u. Prijs inkom en gids: € 16. Inschr. bij G. Smet  tel. 03/645.27.75   
of mail smet.g@telenet.be Koken 19 feb. Een professionele kok leert je de knepen van het vak tijdens kookdemo. 
Reserv. nu reeds voor de kookdemo 19.30u. Zaal de Nobele Donk. Info en inschr.: G. Lommelen, tel. 03/ 645 07 68
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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

Veilingen van oa unieke objecten – overstocks – falingen –
verzamelingen – voorlopige bewinden

Registreer GRATIS op

www.time2bid.be
en volg alvast uw favoriete kavels

Aankomende veilingen:
Exclusieve verlichting – Wĳnglazen Berghoff – Bakpannen
Berghoff – Picobit S Laserbeamer – Exclusieve juwelen

info@time2bid.be
+32474 74 97 67 • +32475 45 87 95
Bredabaan 596 B, 2930 Brasschaat

NIEUW te Brasschaat

Online veilingplatform

auctions4u

Het perfecte team: jij drukt op de 
knop, de Miele Twindos doseert zelf 
de juiste hoeveelheid wasmiddel.

Miele. Immer Besser.

€200  
cashback*

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

* Voor meer info over de deelnemende modellen, ga naar www.miele.be.
Actie geldig van 1 oktober 2018 t.e.m. 31 december 2018.

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

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

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

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

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure  
m. vernis €35, manicure 
€20, a. huis m. voetmas-
sage. Ingegr. nagels, ek-
sterogen. 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

Tekenen: Beginners. Info 
0472/883 227. Mariaburg
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 24 oktober
Dagsoep

Kalkoen in currysaus 
met Shiitakes en rijst

Donderdag 25 oktober
Dagsoep

Steak au poivre 
met frietjes

Vrijdag 26 oktober
Dagsoep

Gebakken kabeljauw 
op preistampot

Maandag 29 oktober
Dagsoep

Kalfsworstjes met rode 
kool en appeltjes

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.

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Breng ons vrijblijvend een bezoek.

Openingsuren: ma-vrij: 8-12 en 13-18 u.; zat. 9-17 u.; zondag gesloten.

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

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)

Het eerste mobipunt van Brasschaat is al even een feit met de 
komst van de elektrische deelwagen aan het oude gemeente-
huis. De eerste mobipuntzuil wordt dan ook weldra geïnstalleerd 
om deze locatie herkenbaar te maken als mobipunt. 
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobili-
teitsfuncties elkaar ontmoeten: autodelen, nabij openbaar ver-

De bedoeling is dat elke wijk in Brasschaat minimaal één mobi-
punt krijgt in de toekomst. 
De volgende 2 mobipunten komen waarschijnlijk in de wijk Drie-
hoek (kruispunt Bredabaan/Rerum Novarumlei) en in de wijk 
Kaart (thv Kaartseplein). 
Tussen 28 augustus en 7 oktober kon men stemmen om een 
elektrische deelwagen in zijn/haar wijk te krijgen. 327 stemmen 
kwamen er in totaal binnen. De wijken Kaart en Driehoek kregen 
de meeste stemmen met  115 voor de Lage Kaart en 49 voor 
wijk Driehoek.  Hierdoor krijgen we nu van Stroomversnellers de 
nodige subsidies van 37 792 euro om in deze wijken een elektri-
sche deelwagen te voorzien. Zodra er een deelwagen beschik-
baar is op deze locaties mogen we spreken van een volwaardig 
mobipunt en zullen ook deze wijken een mobipuntzuil krijgen om 
dit aan te duiden als mobiliteitshub.
Brasschaat gaat resoluut voor schonere lucht met het project 
stroomversnellers. 
“We voorzien daarvoor duurzame mobiliteit in elke wijk met deel-

WIJK CENTRUM KRIJGT
EERSTE MOBIPUNT

CALJENTÉ ZINGT IN HET FRANS
Denkt u bij ‘Franse muziek’ ook meteen aan Serge Gainsbourg & 
Jane Birkin of begint u ook meteen te trompetteren bij ‘Champs 
Elysées’ van Joe Dassin? Dat is geen schande : het zijn niet 
voor niets klassiekers in het genre. Het gemengd koor Caljenté 
wil echter heel graag bewijzen dat de Franse muziek nog heel 
wat andere parels kent. In het 50ste jubileumjaar van de Ekerse 
C-koren brengt Caljenté werk van Janequin, Ravel, Fauré en 
Debussy weer helemaal tot leven.  Daarnaast geven ze een eigen 
invulling aan hedendaagse muziek van Stromae en Machuel.
Verhalen over verdwenen vaders, onbereikbare liefdes, de 

voor ‘koormuziekfreaks’, maar ook erg toegankelijk voor men-
sen die niet zo vertrouwd zijn met koormuziek. Caljenté onder 
leiding van Tine Rabijns treedt dit keer op samen met sopraan-
soliste Annelies van Gramberen en pianist Govaart Haché. Op 
zaterdag 17 november om 20.30u wordt de St. Lambertuskerk 
omgetoverd in de sfeer van de Franse hoogdagen, van de hoofse 
(en minder kuise) liefde, van schone (jonk)vrouwen en andere 
diepmenselijke emoties.
Kaarten voor ‘O nuit Mystérieuse’ kosten €15 in voorverkoop 
en €17 aan de kassa en zijn te bestellen op https://c-koren.be/.
Soyez le bienvenue.
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Speciaal voor onze verjaardag leggen we jou in de watten: bij aankoop van een Auping-bed geven we de tweede 
spiraalbodem cadeau. De heerlijke nachtrust krijg je op de koop toe, dankzij optimale ventilatie en 10.000 drukpunten 
voor een perfecte lichaamsondersteuning. Op onze spiraalbodems geniet je trouwens levenslange garantie – ook mooi 
meegenomen! Check de actie- en garantievoorwaarden online of in de winkel.

www.auping.be

Wij zijn jarig
Jij krijgt het geschenk

Brasschaat
Bredabaan 515
T 03 653 03 60
www.aupingplaza-brasschaat.be
Openingsuren: ma-za 10u-18u
dinsdag gesloten
Open op zondag zondag van 13u-17u

Turnhout
Parklaan 1
T 014 96 01 44
www.aupingplaza-turnhout.be
Openingsuren: di-za: 10u-18u
ma en zo gesloten

Geel
Antwerpseweg 110
T 014 58 84 12
www.aupingplaza-geel.be
Openingsuren: ma-za: 10u-18u
woensdag gesloten
Open op zondag van 13u30-18u

De grootste collectie en slaapadvies van de Auping experten in Geel, Brasschaat en Turnhout.
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Staf Vrelust, een team technici met competence & drive.

Turnhoutsebaan 158-162 • 2970 Schilde • Tel 03/383 00 48 

www.vrelust.be • info@vrelust.be • Facebook.com/stafvrelust  Samenaankoopgroep

DEMO 
vrijdag 26 oktober

DEMO 
donderdag 25 oktober

DEMO 
zaterdag 27 oktober

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

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

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

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, alg. 
elektriciteit. T. 0485/429 105

Keyboard-pianoles, alle 
niveaus aan huis. Tel. 
0485/634 966

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

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

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

Te koop: Droog brandhout 

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

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

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

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

“Dame Jeanne” champagnebier  opent nieuwe productiehal 
DAME JEANNE “Brut d’Anvers” is een champagnebier gemaakt volgens de méthode tradionelle. Het wordt geschonken in toprestaurants en werd op 
de Brussels Beer Challenge 2014 uitgeroepen tot “beste brut bier ter wereld”. Om aan de alsmaar grotere vraag uit het buitenland te voldoen wil DAME 
JEANNE uitbreiden. Maker en eigenaar Patrick Theunissen vond bij Noordheuvel (beschutte werkplaats Brasschaat) de perfecte partner: We hebben daar 
ons eigen splinternieuw magazijn voor de productie van onze bieren en als we de achterdeur opendoen komen we bij Noordheuvel terecht, zij verzorgen 

komen ontdekken hoe wij bier transformeren tot de meest smaakvolle aperitiefdranken volgens de traditionele methode (méthode champagnoise) Open-
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DANK
U
KIEZER

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Nu de herfst haar intrede gaat doen, trekken veel mensen 
de wandelschoenen opnieuw aan. Niet iedereen doet dat 
individueel. Wandelclub Noordergouw bestaat intussen 25 
jaar en is op zoek naar jongeren. In 1993 hield de inmid-
dels overleden Gustaf Van de Poel de wandelclub boven de 
doopvont. Voor de eerste georganiseerde wandeling kwa-
men er zelfs 923 stappers opdagen. Die wandeling vond 
plaats in Gooreind. 
Vandaag organiseert Wandelclub Noordergouw drie grote 
wandelingen per jaar. Er is een Winterwandeling, een Pol-
dertocht en een Parkentocht. De deelnemers kunnen kiezen 
uit verschillende afstanden. Die gaan van 5 tot 30 kilometer. 
Iedereen wandelt op het tempo dat hĳ of zĳ verkiest. 
De club telt 145 leden. Dat aantal is de laatste jaren rede-
lĳk stabiel gebleven. Het oudste lid is er 89. De gemiddelde 
leeftĳd ligt ook boven de 60. De meerderheid van de leden 
is afkomstig uit Brasschaat. Er zĳn iets meer vrouwen dan 
mannen.
“Wandelen verbindt mensen. Daarom houden wĳ niet alleen 
onze jaarlĳkse wandelingen, maar we trekken er ook gere-
geld op uit op daguitstap. We trekken er ook soms op uit 
voor meer dan één dag. Wandelen is een van de weinige 
sporten die men tot op hoge leeftĳd kan doen. Wĳ nemen 
natuurlĳk ook deel aan wandelingen die worden georgani-
seerd door clubs uit de regio. Onnodig te zeggen dat bewe-
gen belangrĳk is. Wandelen is goed voor de gezondheid, 
daar zĳn wĳ van overtuigd. Nu komt het er nog op aan de 
jongeren hiervan te overtuigen”, legt voorzitter Marc De Wit 
uit.
Wandelclub Noordergouw kan ook een beroep doen op 
een grote groep vrĳwilligers. Bĳ iedere wandeling dient het 
parcours te worden afgepĳld. Zĳ zetten de zaal klaar, zorgen 
voor een natje en een droogje voor de wandelaars. Wie lid 
wil worden, betaalt daarvoor 12 euro per jaar. 

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

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

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

168 of 0496/637 978

KFC exc. kaart
zaterdag 27 oktober 2018 
10:00 zandvliet sport - u9
10:30 u11 - s.v.b. driehoek b
10:30 u12  - f.c. patro hoevenen 
10:30 u8 - k. brecht sk b
13:00 f.c. seja a - u10
15:00 reserven - k. kalmth sk c
15:00 wilgenhof - vidam
15:45 v.k. simikos - u21
zondag 28 oktober 2018 
11:00 u15 - k ternesse vv b

wij zijn nog steeds op zoek naar jeugd-

contacteer ons via: jeugd@excelsior-kaart.
net - 0494/57.33.93  of  0476/05.17.79

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 
ref 7788464. € 695 + ga-
rage. Ideaal voor senioren, 
onmidd. vrij. 0475/500 663

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

Brasschaat stimuleert jong talent via premie voor 
jong ondernemerschap

Bestaande en startende ondernemingen verdienen waar mogelijk ondersteuning 
vanuit de gemeente. Op die manier kunnen we ook onze jeugd de mogelijkhe-
den bieden om op te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verant-
woordelijke burgers. Daarom gaf het college een principiële goedkeuring om 
een reglement uit te werken voor de lancering van een premie ter begeleiding 
van jonge (toekomstige) ondernemers. Dat reglement moet dus ook nog goed-
gekeurd worden door de gemeenteraad. De lokale economie ondersteunen en 
stimuleren zorgt o.a. voor werkgelegenheid en een levendige gemeente. Ook de 
beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan werden in acties omgezet. Zo werd 
er onder meer samen met de middenstand in 2016-2017 een gedragen visie en 
actieplan voor detailhandel uitgewerkt. Dankzij dit actieplan werd er in 2017 reeds 
de starterspremie en de prijs klantvriendelijkste ondernemer voor de eerste keer 
gelanceerd. Deze werden dit jaar gevolgd door de premie voor innovatieve acties 
en een premie voor comfortverhogende diensten. Tot slot werd in de zitting van 
het college van burgemeester en schepenen van 1 okt. de goedkeuring gegeven 
om de krijtlijnen uit te zetten voor de premie ter stimulering van jong onderne-
merschap. Philip Cools, schepen van lokale economie: “Met de premie voor een 
coachingtraject halen we het beste uit onze jongeren die van ondernemen hun 
handelsmerk willen maken” In het kader van deze beleidsdoelstellingen wil de 
gemeente beginnende, jonge ondernemers steunen via een stimuleringspremie 
onder de vorm van een coachingtraject bij een erkende instelling waarbij oplei-
ding en begeleiding centraal staan en dit gedurende een periode van (maximum) 
één jaar. Hierbij mikken we op de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar. “Er 
zit enorm veel talent en energie bij de Brasschaatse jeugd”, zegt schepen van 
jeugd Niels de Kort. “De voorbije jaren hebben we met de gemeente enkele leuke 
pop-upprojecten kunnen ondersteunen. Via deze subsidie willen we jonge onder-
nemers bij de start ondersteunen” Dankzij een coachingtraject word je begeleid 
en ondersteund om je ondernemersidee (verder) vorm te geven. Wat zijn moei-
lijkheden en mogelijkheden? Hoe maak je een budget op? Hoe bouw je een net-
werk op en vooral: hoe maak je van je droom realiteit? Je verrijkt jezelf en neemt 
bijvoorbeeld deel aan workshops om zo bewust te kiezen voor jouw onderneming.

45minuten p/wk gega-
randeerd resultaat! In-
troductieprijs!! 10 beur-
ten voor € 125,00 ipv € 
150,00 E: helderekern.
sabine@gmail.com Gsm: 
0474/091.171

Te huur: -
str. 30. 0476/769 706
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Velodome Brasschaat, filiaal van Velodome Berchem, is de fietswinkel bij 
uitstek, volledig gewijd aan de elektrische fiets en aan niets anders. Het 
biedt een uniek winkelconcept dat jouw bezoek meer dan waard is.

Gestart als een pop-up is Velodome Brasschaat een permanent e-bike 
center met atelier. Je vindt er alle elektrische topfietsen van Stromer, 
Cannondale, BMC, Coboc, Benno Bikes en Butchers & Bicycles die je kan 
proefrijden voor aankoop of leasing.

Als e-bike specialist en grootste speed pedelec dealer in België garande-
ren we je daarbij de beste e-bike acties in de markt. Naast een bataljon 
elektrische topfietsen vind je uiteraard ook hier alle accessoires en 
fietskleding voor stijlvol maar veilig fietsplezier.

Velodome Brasschaat:
Alles voor de elektrische
fiets en meer!

OPENINGSUREN

Di – Vr: 10u – 18u
Za: 10u – 18u

AFSPRAAK VIA

luc@velodome.cc
+32 (0)475 72 98 65

ADRES

Bredabaan 120,
2930 Brasschaat

Brasschaat



Brasschaatse Film,     Nr. 43,     24-10-2018  9

Bedankt v    r uw 
vertr  uwen.

barbara ophoff 

328 x BEDANKT !
De voorbije 12 jaar heb ik vanuit de gemeenteraad gezien
wat goed gaat in Brasschaat en wat beter kan. Ik had mooie 
ideeën voor de volgende zes jaar. Spijtig, ondanks een mooi 
persoonlijk resultaat (dank u kiezers!) zat een derde Open 
VLD zetel er niet in.

Ik neem een politiek sabbatjaar, maar blijf me als betrokken
Brasschatenaar inzetten voor de zaken waar ik voor sta:
Goed parkeerbeleid - Goed wonen
Goed ondernemen.

                             Groetjes,

SVB Driehoek
26 oktober 2018 
20:30 Vaders - Euroports
27 oktober 2018 
09:00 U6B - Sint Job
09:00 U6A- City Pirates Antw.
09:30 Nieuw Stabroek - U17B
09:30 Ekeren - U9B
09:30 Simikos - U10B
10:00 Helderhoek - U11A
10:00 Patro Hoevenen - U10A
10:15 U7B - Olse
10:30 Kaart - U11B
10:30 Brecht - U9A
11:30 Tubantia Borgerh. - U8A
11:45 U15C - Heibos
12:30 Antwerpen Noord - U8B
13:45 U15B - Loenhout
13:45 U12B - Ekeren
15:45 U15A - Pulle
16:15 U12A - Schelle
16:30 Noorse - U17A

Vrij: U7A
28 oktober 2018 
09:30 Ramsel - U13
10:00 Dames - Laar
11:00 Reserven C - Simikos
12:00 Noorse - Reserven B
12:15 Res. A - Kalfort Daghet
15:00 Eerste elftal - Berkenrode

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals klein ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken, ea Tel 
0494 16 04 12 

Schilderwerken, Gyproc, 
Laminat., All., sorten, Be-
zett., schilderkl. Gr. Prijs-

Computer Problemen: Ik 
kom a. huis herst. Snel-

Verk. comp. o. m.

Nog 1 plaats voor stalling 

Coniërge koppel met 
ervaring in exclusieve ei-
gendommen zoekt nieuwe 
betrekking. Toewijding, 
verzorgd, discretie en con-

janssensdina@gmail.com

GELNAGELS
Shellac, ook aan huis

Tel. 0489/570 460 

BLUES IN SCHOTEN
17 November. Travellin’ blue kings. Slow burners. Gene taylor trio & guest 
Little victor & band Cc de kaekelaar schoten. Kassa: €20 -18 jaar: €8 vvk: 
€15 - den trol - bon vivant - de lindekensInfo: www.bluesinschoten.be

Te huur: Garagebox v. 

Te huur: Landhuis Hei-
slag 14 Brasschaat. Liv., 
keuken, bergpl., garage, 

Te huur: Luxe duplex, 
grote living, groot bui-

-

Leegmaken van zolder, 
kelder, appartement, wo-
ning. Opkoping redelijke 

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

Ontbijt en lunchzaak 
Het Wachthuisje zoekt 
een part-time medewer-
ker om ons jong team te 
versterken. Ervaring is 
een pluspunt. Als je in-
teresse hebt, stuur een 
mailtje naar hetwacht-

kom gerust langs.

Te Huur: app. te Gooreind, 
1ste verd. nwe keuken, 
wnkmr, badk., 2 slpkms, 

garagebox, geen boven 

KFC Brasschaat
vrijdag 26 oktober
20.00u: Res A - Achterbroek
zaterdag 27 oktober
09.30u: U7a - Merksem
11.00u: U8a - Mariaburg
11.00u: U8b - Sporting Tisselt
12.30u: U9a - Noorse
12.30u: U9b - Bonheiden
20.00u: 1e ploeg - Sp. Burcht
09.00u: Ossmi - U12b
09.30u: St mart. Halle - U13
11.00u: Heibos - U12a
12.00u: Simikos - U10
13.45u: Kalmthout -  U11
15.00u: Kalmthout - Res B
zondag 28 oktober
09.30u: Kalmthout - U17
11.30u: Olymp. Pir. Deurne - U15

Te huur: 
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METROPOOL 
VASTGOED

Nassaustraat 1 Frilinglei 2
2000 Antwerpen 2930 Brasschaat
+32 (0)3 30 30 246 +32 (0)3 651 73 70
+32 (0)3 30 30 242 +32 (0)3 652 07 32

Functie:
Je zorgt voor de volledige administratieve onder-
steuning van ons jong en enthousiast team.  Van 
nature ben je klantvriendelijk en enthousiast want je 
bent onze klanten hun eerste aanspreekpunt.  Dage-
lijks kom je in contact met zowel eigenaars, kopers 
als huurders. Meertaligheid en sociale vaardigheden 
zijn dus een must. Orde en stiptheid zijn voor jou 
geen probleem maar eerder een kwaliteit. 

Werkzaamheden:
• Invoeren, beheren en controleren 
 van individuele pandfiches.
• Opvolgen van dagelijkse e-mailcontacten.
• Beheer van de agenda’s.
• Opvolgen en coördineren van de publiciteit.
• Telefonische contacten.
• Beheer van kantoormaterialen.

Profiel:
• Je bent flexibel en dynamisch ingesteld.
• Je bent perfect Nederlandstalig met een goede 
 kennis van Engels en Frans. 
• Je bent perfectionistisch en hebt oog voor detail.
• Je hebt een proactieve en positieve werkhouding. 
• Je kan vlot werken met outlook, word en excel.
• Je bent communicatief en organisatorisch sterk.
• Je beschikt over een basiskennis boekhouden. 
• Ervaring in de sector is een pluspunt.

Wĳ bieden:
• Een fulltime werkplek in een boeiende sector. 
• Een prettige werkomgeving met 
 een gevarieerde functie.
• Een professioneel team.
• Een marktconform salaris. 

Vragen of schriftelĳke sollicitatie 
en motivatiebrief graag verzenden naar 

paul@metropoolvastgoed.be

Vacature 

administratief medewerker 
kantoor Brasschaat (m/v):

info@metropoolvastgoed.be
www.metropoolvastgoed.be

Quirijnen 03 650 15 15

Nooit nog zal je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigden van je zorgzame hand.

Nu gaat voor jou de hemeltuin open.

Roger Dethoor
Gepensioneerd Tuinbouwkundige

weduwnaar van Maria De Schutter

Geboren te Brasschaat op 8 augustus 1930
en overleden te Schoten op 15 oktober 2018.

Dit melden u:

Denise Dethoor,
Danny Dethoor †,
Mathieu en Diane Heymans-Dethoor,

zijn kinderen,

Armand, Hubert, Ronny, Manolito, Nikitha,
zijn kleinkinderen,

Daphne, Nathalie, Joyce, Charlotte, Rayan,
zijn achterkleinkinderen,

Ilias,
zijn achter achterkleinzoon,

René en Denise † Dethoor-Persoons,
zijn broer,

zijn neven, nichten, achterneven en achternichten.

Het afscheid, waartoe we u vriendelijk uitnodigen,
heeft plaats op woensdag 24 oktober 2018 om 11uur

in de Heilige-Familiekerk te Brasschaat-Rustoord, 
gelegen aan de Rustoordlei.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
 in de kerk vanaf 10.45 uur.

Aansluitend leggen we hem te ruste in het familiegraf
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord, 

Max Hermanlei.

Met dank aan Claire Fromont 
en het volledige team van wzc Vordenstein

voor hun goede zorg en vriendschap 
van de laatste jaren.

Rouwadres : Huis Lippens, 
Hoogboomsteenweg 37 - 2930 Brasschaat

condoleances.be/rogerdethoor

Zat 10 en zond 11 nov: Expo in St Jozefkapel:
Olieverfschilderijen van Ivo Côme en fotowerken van Dirk Van 
Roey. De foto’s in groot formaat van Dirk Van Roey zijn digitale 
waarnemingen   zonder enige beeldbewerking achteraf; subtiele 

weer ontluisterend . Ze worden  omlijst door natuurhouten kaders 

De olieverfschilderijen van Ivo Côme sluiten hier naadloos bij 
aan door de foto-realistische weergave van reisindrukken met 
aandacht voor nu eens weidse landschappen dan weer intieme 
interieurs of stillevens. zat 10 en zon 11 nov. vanaf 11u t/m 18u 

CULTUURCAFÉ Brasschaat

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

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

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

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
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Dimitri Hoegaerts

EERST ONZE MENSEN

Van 11u tot 13u

Zo 28 oktober
Zo 11 november
Zo 9 december
Zo 13 januari
Zo 27 januari
Zo 10 februari
Zo 3 maart

Uitgebreid buffet

1 glas cava of fruitsap
Koffie / thee

Prijs

€ 16,50 p.p.

Inschrijving

perronnoord@hotmail.com
max. 50 personen

�������	
���

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)

Op vrijdag 5 oktober organiseerde beweging.net Brasschaat in 
zaal d’Ouwe Kerk voor de tweede keer de ‘Armwoedekwis’, met 
als thema “Samen tegen armoede”. Deze originele quiz met ge-
varieerde vragen en enkele ludieke opdrachten bezorgde ieder-
een een gezellige avond. De vragen hadden als onderwerp: in-
komen, huisvesting, vrije tijd, onderwijs, gezondheid, arbeid en 
tewerkstelling. Ook een lokale ronde deed de deelnemers na-
denken over plaatselijke initiatieven in die context. Uit de reac-
ties van de quizzers bleek dat de quiz werd ervaren als moeilijker 
dan verwacht, maar vooral als leerrijk en zeer verrijkend. Zoals 
steeds was deelnemen en bijleren belangrijker dan het resultaat. 
De ploeg van de Sociale Kruidenier behaalde de meeste punten, 
voor ‘Brasschaat 2012’ en ‘Wereldwinkeliers’. Alle leden van de 
13 ploegen ontvingen een passende prijs, onder meer onder de 
vorm van waardebonnen van de Kringwinkel, Perron Noord en 
de Wereldwinkel. Op de foto: de ploeg van de Sociale Kruidenier 
samen met enkele kernleden van beweging.net Brasschaat.

GESLAAGDE
ARMWOEDEKWIS

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

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
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werkbegeleider groen
werkbegeleider verhardingen
werkbegeleider kringwinkel
maatschappelijk werker voor de sociale dienst

Lijkt het je geweldig om in een dynamisch maatwerkbedrijf te werken? 
Bekijk dan snel onze vacatures op www.aralea.be 
Solliciteren kan nog tot 31 oktober via mail naar info@aralea.be
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Word jij 
onze nieuwe collega?

BEDANKT KIEZERS !

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Familie Van Ransbeeck viert een 4-geslacht van eerstgeboren zo-
nen. Jos (84), Marc (56), Tim (30) en Vince (°10 september).

VIERGESLACHT

Onderhoud - aanleg
Renovatie van tuinen en 
gazons - snoeiwerken. 
Vrijblijvende prijsofferte
Tuinwerken Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

Garageverkoop zondag 
28 sept. van 10 tot 15u. 
Bredabaan 1155 richting 
S.O.C. Tennis MtH Brass.

Man 57j. zkt warme vrouw 
lb normaal tot 55j om nog 
heerlijke dingen te doen in 
ons leven. 0488/299 603

KERST OP DEN DRIEHOEK
Sint-Jozefkerk Rerum Novarumlei. Brasschaat-Driehoek Een Kerstfeest 
voor iedereen. Zaterdag 15 december 2018. • 13.30 u.: Kerst in het Zand 
De namiddagvoorstelling Kerst in het zand leidt u in 30 minuten doorheen 
het Bijbelse Kerstverhaal. De voorstelling is zowel geschikt voor kinderen 
als voor volwassenen. De zandkunstenaar en de verteller bezorgen u een 
onvergetelijke ervaring, terwijl de ene tekening met enkele vegen van Im-
manuels hand verandert in een volgende. Inkom: 4,00 euro. • 20.00 u.: 
Kerst met een korreltje zand. De avondvoorstelling ‘Kerst met een korreltje 
zand’ duurt ongeveer een uur. Hier wordt de zandkunstenaar niet alleen 
begeleid door een verteller, maar ook door livemuzikanten en een koor. 
Het is een totaal nieuw tekenverhaal met een poëtische maar kritische 
knipoog naar de actualiteit, een werkelijke ‘totaalbeleving’! Zandkunste-
naar Immanuel Boie tekent met zijn vingers in het zand op zijn lichtbak 
allerlei taferelen en verhalen. Dit tekenproces wordt geprojecteerd op 
een scherm. Hij verstrooit zijn publiek, zowel kinderen als volwassenen, 
met harmonieorkesten en rockoptredens. Inkom: 8,00 euro. Organisatie: 
Kerstcomité Brasschaat in samenwerking met het Davidsfonds en de 
Evangelische Kerk Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of via 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be Voor meer info zie ook www.
kerstmarktbrasschaat.be

HOOGSENSITIVITEIT 
Leer ermee omgaan – 4 lessen vanaf 9 november. De maatschap-
pij is op dit moment niet ingespeeld op de sensitieve medemens en 
maakt dat velen van hen hun sensitiviteit proberen te verloochenen. 
Met alle gevolgen van dien. Een hoogsensitief persoon die langdurig 
is blootgesteld aan een overdaad van prikkels verliest het contact met 
zichzelf. Ziektes en gedragsproblemen zijn dan het “logische” gevolg. 
Voel je jezelf aangesproken? Herken je jezelf of wil je gewoon meer 
weten/leren over hooggevoeligheid? Neem dan zeker deel aan deze 
cursus vanaf vrijdagvoormiddag. 09 november over dit prachtige 
onderwerp in het Dakhuus op de Bredabaan 696. 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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Z e t e l b e d r i j f

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubelen

en handgetufte tapijten.

gewenste afmeting. 
Alles wordt tot in 

 
www.HERFIL.be

JAB TAPIJTEN

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

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

Busreis naar Bad Neuenahr-Ahrweiler
8 december 2018 om Kerstmarkt te bezoeken. We vertrekken om 
6u45 ten laatste aan de kerk in het centrum (St. Antoniuskerk) Bij aan-

-

-
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Ontdek onze compleet 
vernieuwde winkel!
Een winkel om van te gaan houden...

Dinsdag 30-10
Uitzonderlijk 

geopend
09.00 t/m 18.00 uur

In de sfeervolle ambiance van ons tuincafé
serveren wij een ongekend riant buffet!

Wat kan u verwachten:

Riante brunch 1 november a.s. vanaf 09.00 uur 
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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).

Tel. 0475 311 804

NACHT
BAKKER

Full-time • 4 dagen per week 

Wij zoeken:

Bredabaan 491 • 2930 Brasschaat

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

WENS JE EEN UNIEK GRAFSTUK 
VOOR ALLERHEILIGEN?

Je vindt een ruim assortiment in onze winkel. Wens je toch een persoonlijk stuk? 
Kom dan voor 28 oktober naar onze winkel, mail, bel ons, en wij maken een grafstuk op maat.

FLORENZA

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel
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GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

HET WILDSEIZOEN IS ER WEER !

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
Keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur. • Oktober t/m maart is de keuken op maandag gesloten tot 17.00 uur

Tot snel, Liesbeth & Peter

Rotonde en Van Laerhoven realiseren met architect De Been-
houwer nieuwe woningen voor beschermd wonen in Brasschaat.
Binnenkort start aannemer Van Laerhoven in opdracht van In-
clusie Invest (waarvan Rotonde aandeelhouder is) met de bouw-
werken 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 onderko-
men 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 betaal-
bare huisvestingsformule uit te werken.  Dit project werd mo-
gelijk 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 ge-
dacht 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.”

EEN NIEUW WARME THUIS VOOR
18 PERSONEN MET EEN BEPERKING

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

GROEPSTENTOON-
STELLING

20  -  28  oktober  2018

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

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

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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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*

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN!

03 225 50 00  info@goetstouwers.be
WWW.GOETSTOUWERS.BE

Brasschaat | Lage Kaart 382
Antwerpen | Italiëlei 58    Deurne | Turnhoutsebaan 121

Mortsel | Antwerpsesteenweg 158  Stabroek/Hoevenen |Markt 33

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

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
ANTWERPEN: Italiëlei 49 - appartement  5de V met  in-
kom, vestiaire, WC, living, keuken met terras, badkamer 
met doorgang, 3 slaapkamers  waarvan 1 met terras, 
kelder 5 en garage 14.
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.
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Rob Eeman
501 PVDA

Christophe Thomas
506  Open VLD

Myriam Van Honste
575  Open VLD

Greet Verbert
186  Vlaams Belang

Babs De Vocht
320  CD&V

Jef Konings
385  CD&V

Dré Van Mechelen
430 CD&V

Bart Brughmans
433 CD&V

Niels de Kort
639 CD&V

Dirk de Kort
2.699 CD&V

Tom Thys
378 N-VA

Joris Van Cauwelaert
394 N-VA

Hedwig Van Baarle
412 N-VA

Tom Versompel
415 N-VA

Erwin Callens
421 N-VA

Bruno Heirman
468 N-VA

Walter Vermeulen
469 N-VA

Bart Thijs
486 N-VA

Karin Willemen-Beyers
513 N-VA

Karina Speleers-Hans
520 N-VA

Carla Pantens
530 N-VA

Diane Jacobs
559 N-VA

Ines Van Dongen-Ven
582 N-VA

Goele Fonteyn
789 N-VA

Philip Cools
845 N-VA

Adinda Van Gerven
2.040 N-VA

Jan Jambon 
5.820 N-VA

Luc Van der Schoepen
417  Vlaams Belang

Dimitri Hoegaerts
950  Vlaams Belang

Inge Hermans
278            Brasschaat 2012

Rudy Pauwels
369            Brasschaat 2012

Lisa Buysse
574            Brasschaat 2012

Steven Broos
870            Brasschaat 2012

BRASSCHAAT
HEEFT GEKOZEN

Deze 33 mensen zullen de komende 6 jaar de Brasschaatse
burger vertegenwoordigen in het gemeentebestuur.

N-VA                   17

CD&V               6

Brasschaat 2012   4

Vlaams Belang     3

Open VLD        2

PVDA  1

ZETELVERDELING
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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

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

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

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)

(vg,wp,gmo,gvkr) EPC 483 kWh/m²

KAPELLENBOS

TOPkwaliteit villa op ca 6.700m². 
Ruime living op kasteelvloer + 
OH, bureel, ingerichte keuken, 

2 slaapk (meer mogelijk), 2 badk, 
pracht tuin, dubbele garage, 

wijnkelder, zeer ruime verder in te 
richten zolder, enz.  

BUITENKANS!

€ 795.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

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

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Naschoolse opvang ge-
zocht voor 2 meisjes (6 
& 8j); ma t/m do; afhalen 
van school in Brassch. en 
naar huis afw in Schoten 
& Brassch (auto noodz) + 
koken. 0476/768.963

Te huur: App. 1e verd. in-
stapklaar, ruime ing; keu-
ken, 2 slaapk., douche, 
berging, grote garage, 
Lage Kaart 436. Brass. 
Tel. 0497/172 108
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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.

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

TE HUUR

Batimmo Vastgoed
 03/292.50.50 of 

0473/45.77.37

Ruim luxueus nieuwbouw-
appartement met garage te huur!

Brasschaat, Augustijnslei 137-139

Gelegen nabij centrum Brasschaat, openbaar vervoer, winkels, 
scholen, ... Dit appartement gelegen op de derde verdieping 
rechts omvat; ruime inkomhal met aparte toilet, berging voor was- 
en droogmachine, badkamer met bad, douche en dubbel lavabo-
meubel, drie slaapkamers met toegang tot terras, riante woon-
kamer en geïnstalleerde keuken. Lift aanwezig in het gebouw. 
Het appartement is volledig voorzien van doorlopende parket 
vloeren. Beschikbaar vanaf 01/01/2019. Voor meer informatie 
of vrijblijvend plaatsbezoek 0488/60.05.07. Prijs: € 1.100/maand

GROEPSTENTOON-
STELLING

20  -  28  oktober  2018

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
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 

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

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
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

•   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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myriam
van honste

Bedankt aan mijn 575
Brasschaatse kiezers
en de steun en de
inzet van allen.

Ophaling huisvuil oktober

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    29
DINSDAG    30
WOENSDAG  31
DONDERDAG   1
VRIJDAG      2
ZATERDAG   3

Ophaling huisvuil okt/nov

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING
OP DONDERDAG 1 NOVEMBER

OPHALING HUISVUIL 
VERSCHUIVEN NAAR 2/11 
(RECYCLAGEPARK 1/11 

GESLOTEN)

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):

27-28/10 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

27-28/10 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

27-28/10 Peluso 03/633 14 16
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

BURGELIJKE 
STAND

Bogers Amy 10-10, Brasschaat
Eijsackers Ryan 12-10, Brasschaat
Dilissen Jef 11-10, Ekeren
De Wolf Noa 10-10, Kalmthout
Dondelinger Astrid 10-10, Ekeren
Smans Lukaz 11-10, Berendrecht
Goossens William 11-10, Merksem
Goossens Jack 11-10, Merksem
Barszcz Nel 11-10, Hoogstraten
Omwan David 10-10, ‘s Gravenwezel
Van Laere Olivia-June 11-10, Burcht
Abuowda Dalal 09-10, Brecht
Le Blon Luca 10-10, Brasschaat

Huys Aster 13-10, Essen
Bangura Teyona 08-10, Essen
Van Oevelen Seppe 15-10, Kalmthout
Sanctorum Wannes 15-10, Kapellen
Hermans Stan 12-10, Brasschaat
Antonissen Tuur 12-10, Kalmthout
De Ren Billie 13-10, Essen
Alizada Safa 14-10, Borgerhout
Vermost Joe 12-10, Ekeren
De Vloo Lisa 12-10, Brasschaat
Kocabaspinar Zarah 14-10, Roosendaal
Seitan Raul 15-10, Kalmthout

Stevens Michel te Brasschaat met Van Gansen Leen te Brasschaat
Coenen Dirk te Brasschaat met Kerstens Anne te Brasschaat
Corneillie Bernard te Brasschaat met Raes Sabrina te Brasschaat

Bogaerts Irena, 91 jaar, weduwe van Heymans Petrus, Brasschaat
Meeues Yvonne, 83 jaar, Brasschaat
Boden André, 75 jaar, echtgenoot van Haers Jeanne, Essen
De Backer Maria, 98 jaar, weduwe van Verbaenen Petrus, Antwerpen
Wessels Annemieke, 66 jaar, Kalmthout
van Genk Willem, 67 jaar, El Tarter, Canillo
Francken Leopoldus, 90 jaar, Stabroek
Suykerbuyk Hilda, 79 jaar, weduwe van Meyvis Raymond, Brasschaat
Swaegers Ivona, 86 jaar, weduwe van Eelen Gustaaf, Brasschaat
Meeusen André, 75 jaar, echtgenoot van Kusters Betty, Brasschaat
Akkermans Joanna, 87 jaar, weduwe van Janssens Leon, Kapellen
Van Leuven Daniel, 53 jaar, Brasschaat
Gastemans Willem, 88 jaar, echtgenoot van Audenaert Germaine, Kapellen
Maurus Marthe, 74 jaar, Brecht
Camps Ludovicus, 81 jaar, echtgenoot van Staes Josephina, Brasschaat
Koeken Maria, 79 jaar, weduwe van Michiels André, Brasschaat

KINDERBOERDERIJ MIKERF ORGANISEERT HET FEEST VAN SINT-MAARTEN
Naar jaarlijkse traditie wordt de zomer op kinderboerderij Mikerf afgesloten met het feest van Sint–Maar-
ten. Dit vindt steeds plaats op 11 november. Deze patroonheilige staat voor warmte, verbondenheid en 
delen. Deze waarden staan dan ook centraal tijdens dit uitermate gezellige boerderijfeest. De winter staat 
voor de deur en de oogst is binnen. Enkel de bieten liggen nog te wachten op het veld. Ze wachten op 
de kinderen (en ouders) die er mooie bietenlampionnen van zullen maken op zondag 11 november 2018. 
Ook jij kan meedoen! Wanneer de avond valt (17u15) maken we met onze bietenlampion in de hand 
een boswandeling op zoek naar Sint-Maarten. De patroonheilige zal ons na de wandeling uitnodigen om 
samen het “einde-zomervuur” aan te steken. In de warmte van het vuur deelt hij aan alle kinderen wafels 
en chocomelk uit. Wil jij er ook graag bij zijn? De wandeling staat open voor iedereen. Voor de workshop 
“bieten uithollen” dien je wel in te schrijven. Praktisch: Wanneer? Op zondag 11 november 2017 - 15u30 
- 16u - 16u30 bieten uithollen op de boerderij, beperkte plaatsen, inschrijven is noodzakelijk! Dit kan 
via evelien_mikerf@outlook.com. biet + kaars + ijzerdraad: 3.00€  werkmateriaal voor het uithollen zelf 
meebrengen 17u15 vertrek bietenwandeling (gratis, iedereen welkom) 17u45 St-Maarten ontvangt de kin-
deren, ontsteekt het einde-zomervuur en deelt wafels en chocomelk uit voor alle kinderen Maak je eigen 
lampion! Je kan ook een biet komen ophalen om thuis zelf de biet uit te hollen en er een lantaarn van te 
maken (€1,50 per biet, + kaarsje en ijzerdraad (€1.50)). Afhalen kan tussen 5 en 9 november van 9u tot 
16u. Met een andere, eigen lampion ben je uiteraard ook meer dan welkom op de wandeling! Waar? Op 
Kinderboerderij Mikerf - Mikhof 25, 2930 Brasschaat. Gratis toegang
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Ellen

DANKJEWEL
voor mijn 
309 stemmen

BEDANKT
voor het vertrouwen 
Ik ga mij nu  de volgende 
6 jaar inzetten 
voor BRASSCHAAT

BABS

Dré Van Mechelen

TAK TAK TAK

BEDANKT 
KIEZERS
voor mijn 
430 
stemmen 

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

GROEPSTENTOON-
STELLING

20  -  28  oktober  2018

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 10.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

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

RelatieBureau
B-loved
Nr 1 Benelux

Grootste ledenbestand
+ slaagkans

Bel nu vr gratis gesprek 

+32 474 263 751

50+
& ALLEEN ?

www.b-loved.com

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).

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 

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.

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

Tuinwerken, schilderen. 
0497/231 373

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

Gezocht: poetshulp voor 
slagerij. Tel:03/653.05.38

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk. 0467/761 421

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

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

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

Ontstoppingen van wc’s, 
keuken, badkamer, riool. 
0492/822 180. Tom

Snoeien en vellen van 
bomen, hagen, tuinwer-
ken. 0492/812 180

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26
info@slagerijrijmenants.be

Gevraagd
FLEXIJOB

WINKELBEDIENDE 
m/v • Zat. en/of zo.
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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

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

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

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

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. T. 0496 084 168

Kadomand
by

®

3999
werkelijke waarde

134

ACTIEPRIJS

GIN-TONIC
KADOMAND

 Kapelsesteenweg 511-517, Ekeren

BESTEL
ONLINE!
OHGREEN.BE

OP = OP


