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GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

THE FRAME
Deze 4K UHD televisie 
wordt een kunstwerk

zodra je hem uitschakelt !

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat

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

Het wordt een herfst vol zachte en 
gebreide items om bij weg te dromen.

easy to wear, easy to love

WINTERJASSEN!

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  L E N T E

schilderwerk !   

Christoph

de klok goed op 
het uur gekregen?

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

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 - Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Mariaburg - Brasschaat

DE WINTERCOLLECTIE IS PRACHTIG, 
KOM EENS KIJKEN!
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Dienstencentra Brasschaat
Op 1 en 2 november zijn de dienstencentra gesloten. Restaurant en cafetaria in 
Vesalius zijn wel open.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, tel  03 663 77 07 – 
fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 29/10 om 14 uur: bingo! Kinderen welkom! 
Di 30/10 om 9.30 uur: wandelen in Brasschaat. Op tijd inschrijven!
Wo 07/11 om 14 uur: voorstelling Toon Hermans (ook op 14 – 21 en 28 november)
Do 08/11 om 9 uur: start workshop beren maken “sneeuwman” (ook op 15 en 
22 november)
Do 08/11 om 9.30 uur: PC-club
Do 08/11 om 14 uur: handwerktachnieken, borduren
Vr 09/11 om 9.30 uur: zentangle
Ma 12/11 om 14 uur: gezelschapspelletjes en smulnamiddag “tompoezen”
Vr 16/11 om 18 uur: dansfeest met DJ-Kevin en frituur: snel inschrijven voor 
deze super avond!
Elke donderdag naailes. Nog plaatsen vrij. Naaimachines en overlock-machine 
aanwezig.
Heb je nog leuke spullen om weg te geven? Wij verkopen ze tijdens de warmste 
week ten voordele van het Feestvarken!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, dc.vesalius@
ocmwbrasschaat.be

Wo 7/11 om 14 uur: Charlamos, Spaanse praatgroep.
Do 8/11 om 14 uur: bingo. 
Do 11/10 om 10 uur: computerclub.
Ma 12/11 om 14 uur: voordracht door Jef “Verdi Gala”. Op voorhand inschrijven 
geeft zekerheid over je zitje.
Di 13/11 vanaf 13 uur naai- en brei atelier Moeders voor Moeders.
Noteer ook alvast dat wij op vrijdag 16 en zaterdag 17 november onze deuren voor 
jullie open zetten. Kom proeven van wat het dienstencentrum je te bieden heeft. Dit 
jaar zorgen we voor rondleidingen, een gezellig optreden en een echte Vlaamse 
kermis. Je kan zowel vrijdag als zaterdag bij ons terecht tussen 11 en 17 uur.

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 dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). Gratis
Woensdagochtend: leren tekenen :

Ma 5/11 om 13.30 uur: kantklossen
Di 6/11: je  kan een half uur reserveren in het digitaal spreekuur tussen 10 en 12 uur
Do 8/11 om 9.30 uur: informatie genealogie.: hoe begin je met stamboom of 
familiekunde? Gratis maar inschrijven aub
Do 8/11 om 13.30 uur: cursus tablet I-pad  (ook op 15 en 22 november)
Vr 9/11 om 14 uur: bezoek wijkinspecteur
Ma 12/11 om 13.30 uur: naald en draad
Ma 12/11 om 14 uur: bingo

Di 20/11 om 13.30 uur: workshop facebook
Do 29/11 om 14 uur: bezoek aan OLV kathedraal Antwerpen voor tentoonstelling 
“Reunie” Gratis maar inschrijven
Vrij  14/12: Kerstmarkt en veiling van handwerk (ten voordele van warmste week)

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

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

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

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

IFANG IMKERS Voordracht: Predatoren en lastposten van honingbijen
Onze bijen hebben het meer en meer lastig. Niet alleen zijn er de bekende bijenziekten en de 
varroa-mijt , onze bijenstanden hebben ook te maken met andere bedreigingen. De voordracht-
gever van deze maand , mr Jos Bastiaansen, gaat het in zijn lezing hebben  over lastposten en 
predatoren van honingbijen zowel in onze streken alsook in andere werelddelen. Bijenziektes 
komen niet aan de orde en evenmin de varroa-mijt. Het zijn merendeels gewoon leuke weetjes, 
de imker zal met de opgedane kennis geen potje honing meer oogsten. In de lezing kijken we 
hoe een bijenvolk zichzelf verdedigt en hoe de ímker zijn bijenvolken verdedigt. Soms is er echter 
geen verdediging mogelijk. Zo is bijv. niets te doen tegen de grootste predator die in onze streken 
voorkomt. Tegenover de last die bijenvolken ondervinden komt het ook voor dat bijen overlast 
veróórzaken. Niet de overlast zoals onze buurman die denkt te hebben maar échte overlast zodat 
werkelijk moet worden ingegrepen. Natuurlijk kunnen we niet om de Aziatische hoornaar heen en 
ook de kleine kastkever wordt niet vergeten. Hoewel deze bedreigingen nog niet in onze streken 
voorkomen, zullen we vroeg of laat geconfronteerd worden met deze plagen.  Deze voordracht 
vindt plaats op onze maandvergadering  op dinsdag  6 november om 20h00, in ons vergaderlokaal 
‘Emino-De Ploeg’ in de Verhoevenlei 50  te Brasschaat. Deze vergadering heeft plaats onder 
auspiciën van AVI vzw, de Vlaamse overheid en de Europese Unie.  Inkom gratis. Iedereen is 
van harte welkom. Ook voor niet-imkers is de lezing te volgen.
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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

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

Donderdag 1 en vrijdag 2 november gesloten

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

Nieuwsbericht van uw 
heemkundige kring 

Breesgata
Naar aanleiding van de her-
denking van ‘De Groote Oorlog’ 
tijdens 2014 - 2018 wenst ook 
heemkundige kring Breesgata 
deze periode op zondag 11 
november 2018 af te sluiten.  
Van 14 tot 19 uur zal de digi-
tale presentatie over de ‘Ge-
sneuvelden van Brasschaat’, 
gepubliceerd op 11 november 
2015, in onze leeszaal van het 
archief doorlopend getoond 
worden. Ons heemcafé zal, zo-
als op de eerste zondag van de 
maand, ook van 14 tot 19 uur 
geopend zijn.  Tevens is er ook 
de mogelijkheid om het boek 
‘Brasschaatse Gesneuvelden 
in De Groote Oorlog’ aan de 
prijs van 30 € aan te kopen.
Het bestuur van heemkundig 
kring Breesgata nodigt u hierbij 
vriendelijk uit op de locatie van 
het heem, Miksebaan 50, 2930 
Brasschaat. Hartelijk welkom,

Achtkamp Brasschaat
Tussenstand na 1 proef
SENIORS
1 VAN AELST Stefan TEAM ALI
2 VERTESSEN Mathias RABC
3 HENDRIKX Joren TEAM ALI
DAMES
1 DRUYTS Lenny CHEDY
2 AERTS Stacey VIEKES
3 VANTHILLO Britt ACCENTIS
JUNIORS
1 VAN DEN EEDE Borre DE TON
2 VAN LOOVEREN Enoma
3 VANDAEL Ward ACCENTIS
VETERANEN
1 VAN LOON Paul AOT
2 LE BLON Michel RABCHIRO
3 VERMEIREN Paul RAB-
CHIRO
MASTERS
1 VAN RIEL Paul CHEDY
2 VAN DEN WYNGAERT LEO AOT
3 PINTER Nicolas CHEDY
Meer info en verslag:
www.achtkamp.be



Brasschaatse Film,     Nr. 44,     31-10-2018  4

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 31 oktober
Dagsoep

Donderdag 1 november
Feestdag
Geniet van 

onze wildgerechten

Vrijdag 2 november
Dagsoep

Maandag 5 november
Dagsoep
Steak met 

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.

Van 1 juni tot 30 september 2018 liepen de wandelzoektocht 

In juni 2019 zijn we er weer met twee nieuwe zoektochten! De 

-

ZOEKTOCHT
VTBKULTUUR BRASSCHAAT

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

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

Poetshulp beschikbaar. 
0488/408 720

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 

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

Klusjesman, inrichting 

vliegenr. 0499/216 561

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: Be-

-

0496/084 168 of 0496/637 
978

Te huur: Garagebox v. 
Hemelri jcklei 78. Tel; 
03/652 14 72

Ik zoek werk: Schilderw. 

p/u. 0492/148 886

Spanje Calpe te huur 
app. max 4 p. 200m van 

tv-Vl. 0475/253 635. 

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat appartement 

-

tel 0470/313 126

Leegmaken van zol-
-
-

ping redelijke inboedels. 
0492/822 180

Te Huur:

of onderburen!!! Geen 
huisdieren. huurprijs p/

03/235 49 10 

Schilderwerken, 
-
-

Jonge vrouw zoekt

e.a.w. 0465/469 577

FONOPLATEN. Koop 

60-70-80. Betaal beste 

Dakwerken: 
herstellingen. 0489/717 
125

Te koop scootmobiel han-

0475/253 635

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
klus&zo. 0499/103 000
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De promoties zijn geldig tot 18/11/2018. 

Met ingebouwde dimmer!

 LED PLAFONDLAMP “HIKARI” 
 - 46 W 
- 4600 lumen
- geïntegreerde ledlamp
- Ø 74 cm. 
 882589 

 ANTIVRIES RUITENSPROEIER 
 - 5 L
- methanol -20°C. 
 015484 3,50

3,99

ENKEL BELGIË GRATIS 
2e accu t.w.v 

€64,95!

 ACCU BLADBLAZER “ALB 18 LI” 
 - accu: 18 V Li-Ion 2,5 Ah
- max. luchtsnelheid: 210 km/u
- gewicht: 1,8 kg
- 1-uurslader. 
 719219 

-28%

99,-
139,-

 XVB/F2-DRAAD 50 M 
- 3 X 1,5 MM² 
   098774 

 - 3 X 2,5 MM² 
   098775 

-34%

32,99
49,99

0,66/M

-19%
49,99

61,99

1,-/M

 ASZUIGER “POWX300” 
 - 600-1200 W
- inhoud tank: 20 L
- Ø slang: 38,5 mm. 
 535134 

-33%
29,99

44,95
 PETROLEUM 
“FORFUEL” 20 L 
   549437 29,991,50/L

74 cm.

-33%
99,99

150,-

 BLADBLAZER/-ZUIGER “GW3030-QS” 
 - 3000 W - max. luchtsnelheid: 418 km/u
- max. luchtdebiet: 14 m³/min.
- versnippering 16:1
- opvangvolume: 50 L
- metalen ventilator. 
 481269 

-32%
79,99

119,-

BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43



H A P P Y
NEW YEAR

Bredabaan 889 • 2930 Brasschaat
www.groenejager.be • info@groenejager.be • 03/663.28.40
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Vier
OUD NAAR NIEUW

in Salons De Groene Jager

3 hapjes per persoon:
Secreto n°7
Tartaar Piemontese
Oester plateau

5-gangen menu:
Kreeft | Kingkrab | limoen | fregola | pompelmoes

Turbotin | fijne tagliatelle | truffel | lardo | chanterellen

Consommé van bosduif | ravioli | Madeira

Hertenfilet | flowersprout | boschampignons |
knolselder | ganzenlever | peperkoek

Dessertbuffet ‘De Groene Jager’

Dranken:
Champagne Aperitief

Aangepaste wijnen tijdens diner en water op tafel

Koffie/thee bij dessert

Open Bar tot 04.00 uur (wijnen, frisdranken, bieren)

1/2 fles Champagne per persoon om het Nieuwe Jaar 
in te zetten

Late Night Snack

Party met DJ

Praktisch
31/12/2018 om 19u

Prijs per persoon: 170 euro all-in tot 04.00 uur.

Reservatie verplicht via info@groenejager.be
of 03 663 28 40

Betalen kan op voorhand per overschrijving op:
BE69 0689 0938 0178

We behouden ons het recht dit event te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
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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-
denmarkt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. www.
goldcompany.be

Te koop: Nieuw donker-
blauw avondkleed 152 
cm 42-44 Mouwloos + 
V-hals. Inno € 130 Scho-
ten. 0486/125 290

Zit u in de laatste 2 jaar 
Wetenschap richting mid-
delbaar, wenst u een stu-
dent 4de bij te staan? Tel. 
0475/841 431

Vrouw zoekt werk: Baby-
sitten, poetsw., str., enz. 
Madouce 0466/037 596

Te koop: Kinderen zilve-
ren kinderst. + kus., relax. 
0486/900 282

Te koop: Brandhout, eik, 
beuk. Gezaagd, gekliefd. 
Droog. 0484/600 866

Poetsvr. zoekt werk: 
Strijk, babysit. 0467/629 
106 - 0488/908 998 Maria

Babysit zoekt werk: 
Poetsen, strijk, babysitten. 
0467/600 845 Anna

Te huur: Vernieuwd ap-
partement 2de verdiep. 
Living open keuken 32m², 
gang, badkamer, berging, 
2 slaapkamers, terras, 
garage. € 700 zonder kos-
ten. Lage Kaart 362. Tel. 
03/651 45 30 in de week 
na 18 uur.

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. Tel. 
03/664 30 26 - 0474/640 
541
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Vandaag is uw reputatie op het internet doorslaggevend: uw pros-
pecten of contacten typen uw naam in de zoekmachine en krijgen 
dan onmiddellijk de positieve of negatieve referenties te lezen. 

U wilt toch ook dat u goed voor de dag komt? Wat als er in de zoekresultaten berichtgeving  
staat die negatief is en onterecht onder uw naam verschijnt? Delete.be verwijdert gegevens  
uit websites en artikels uit Google en andere zoekmachines die niet stroken met uw reputatie.  
Ons professioneel Delete.be team werkt voor resultaten die tellen: uw beste reputatie online 
gegarandeerd.

Contacteer ons voor meer informatie. 
Contact@Delete.be

Uw online reputatie  
in goede handen
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COPYSHOPTEKEN & PLANKANTOOR

www.repro.be

MEETGERIEF

Nieuwe ruime 
keuze op onze 

website

MEETGERIEF

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

Wat blokkeert je goed functioneren.
Word je er moe en nerveus van?

Vind rust op mijn tafel, we zoeken het samen op.

The VIP Studio

Nikola
Eerste klant Actie Hair*

Knippen & brushen

€ 29
kleuren, knippen & brushen

€ 39
*Elke dag eerste 10 klanten met volgnr. tussen 9u en 10u

Wil jij 
ook wittere

tanden?
BEZOEK ONS!

VEILIG, EFFICIËNT, 
BETAALBAAR.

Vanaf €69
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

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Zwembad expert
Nu zwembad renoveren

Zelfwerkend patroon 0471/356 164

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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 + gara-
ge. Ideaal voor senioren, 
onmidd. vrij. 0475/500 663

Computer Problemen: Ik 
kom a. huis herst. Snel-
dienst. 0496/383 015. 
Verk. comp. o. m.

GELNAGELS
Shellac, ook aan huis

Tel. 0489/570 460 

Te huur: Landhuis Hei-
slag 14 Brasschaat. Liv., 
keuken, bergpl., garage, 
3 slpk, badk, kelder, tuin, 
terras. Tel. 03/651 49 86

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

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

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

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

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

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

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)
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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

Nv Gravo zoekt
voor onmiddellijke indiensttreding

Chauffeur 
rijbewijs CE 

Transport van en naar 
werven met kraanvrachtwagen
Reageren: herbert.smets@gravo.be

of tel. 03/651 39 51 tijdens bureeluren

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

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

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

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

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

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

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

Ik zoek werk: Schoon-
maken, babysit. 0486/710 
541 (Oksana)

VIER-
GESLACHT

Overgrootmoeder 
Mariette Forré, 
83 j.

Grootmoeder
Rita Vercruysse,
57 j.

Moeder
Jade Vercruysse
25 j

Dochter
Ameli Verberck
11 maanden
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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-

Openingsuren:

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon Verheyen Bart

Brasschaat

VDD Interieur - raamdecoratie & tapijten
Najaars korting -10% op alle raamdecoratie tot 
eind november, met uitzondering van Shutters.

Gratis opmeting en offertes
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€ 85m³ droog hout - € 80m³ half droog hout - €75m³ vers hout. 

Gemengd eik, es en beuk - gekliefd op ± 35cm/5m³ - gratis levering 
in een straal van 25 km, gekiept tot op oprit - Bigbag 1,2m³ €120.

Brandhout bestellen?
Loos bellen!

0475/820 160 
03/667 60 97
loos.bvba@skynet.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Ma: gesloten
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We naderen stilaan de eindejaarsperiode met alle bĳ beho-
rende feestdagen. Het gemeentebestuur start nu het pro-
ject “Brasschaat Poptup” op. Bedoeling is om gedurende de 
maanden november, december en januari zoveel mogelĳ k 
leegstaande panden in te vullen met een tĳ delĳ ke maar 
kwaliteitsvolle handelszaak. Het gemeentebestuur doet 
daarvoor een beroep op het Antwerpse bureau CityCubes. 
Dat treedt op als tussenpersoon tussen de eigenaars van de 
panden en kandidaat-ondernemers. Op die manier zorgt Ci-
tyCubes voor een praktische en administratieve ontzorging. 
De eigenaars van de panden moeten zich dus niet druk 
maken over het papierwerk en dergelĳ ke. En de pop-up-
kandidaten hoeven zich alleen maar bezig te houden met 
het succesvol maken van hun winkel en dit tegen voordelige 
voorwaarden op het vlak van prĳ s en duurtĳ d.
“Het is uiteraard onze grote hoop dat de ondernemer 
in Brasschaat blĳ ft en zo de leegstand vermindert. Op dit 
ogenblik zĳ n er in Brasschaat in totaal 600 winkelpanden. 
Een zestigtal of tien procent staat leeg. Dat is eigenlĳ k te 
veel, we moeten dat toegeven. Vĳ f à zes procent leegstand 
is aanvaardbaar. Te veel leegstand is natuurlĳ k niet goed 
voor het imago van ons winkelcentrum. Ik denk dat ons cen-
trum voldoende troeven in handen heeft om ondernemers 
te overtuigen hier iets op te starten”, zegt waarnemend bur-
gemeester Philip Cools.

Kersvers schepen van lokale economie en toerisme Goele 
Fonteyn wĳ st erop dat niet de bedoeling is concurrentie te 
organiseren voor de bestaande handelszaken. “We hebben 
een jury samengesteld die over de kwaliteit van de invulling 
moet waken. Het mag geen stockverkoop of iets dergelĳ ks 
worden. Na januari volgend jaar gaan we het project evalue-
ren en kunnen we bekĳ ken of het initiatief opnieuw kan wor-
den uitgerold. Misschien kunnen we het dan uitbreiden naar 
de andere winkelclusters zoals Donk, Mariaburg en Maria-
ter-Heide”, voegt Goele Fonteyn er nog aan toe.

Geschenkenbeurs De Wingerd
De Geschenkenbeurs De Wingerd (Zwemdoklei 3 te Brasschaat) 
opent weer haar deuren. Op 16 november van 19u tot 22u en 17 
november van 11u-18u kunt u genieten van een prachtige beurs 
waar u de mooiste cadeaus voor het eindejaar kunt vinden. In 
het restaurant gerund door de zesde klas kan u heerlijk eten 
(reserveer even op www.marenostrum.restaurant) In het warme 
wintercafé kunt u tenslotte genieten van biologische pannen-
koeken, warme chocolademelk en nog veel meer lekkernijen!

Te huur: 

Alle renovatie:

Vrouw zoek t  werk , 

Dame geeft  compu-
ter-smartphoneles aan 

 

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

Verpleger z. werk,

Dames en heren, verwen 
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BAAN THAI STYLE
TRADITIONAL THAI MASSAGE

WWW.BAANTHAISTYLE.BE
Bredabaan 348/1 • 2930 Brasschaat • 03/295.83 90 • 0484/66.59.61 

open van 11u tot 20u • Zon- en feestdagen gesloten

EINDEJAARSPROMO

€ 5 KORTING 
op een massage of  cadeaubon 

voor 1 persoon van minstens 60 min

€ 15 KORTING 
op een duomassage of  cadeaubon 

voor duomassage van minstens 60 min

GELDIG VAN 02/11/2018 TOT 31/12/2018

Wij heten u welkom 
voor een ontspannende massage

De massages zijn niet bedoeld voor mensen 
die op zoek zijn naar erotische handelingen

Vleeswaren L. MICHIELSSEN bvba is gespecialiseerd in het vervaar-
digen van gezouten, gerookte, gekookte en gebakken vleeswaren.

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

• CHARCUTERIE VERSNIJDER(S)
• MAGAZIJNIER(S)
• CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS C (VAKBEKWAAM 95)
• TECHNIEKER
 • onderhoud en herstellingen uitvoeren aan machines en materialen.

  
 • Zeer nauwkeurig kunnen werken.
 • Oog hebben voor kwaliteit en hygiëne.
 • Flexibel en positief ingesteld zijn.
 • De Nederlandse taal beheersen (zowel spreken, lezen als schrijven).

 • Goed kunnen werken in team-verband en stressbestendig zijn.
 • Werken met scanner (interne opleiding).

 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Opleiding in eigen bedrijf.
 • Afwisselende werkzaamheden.
 • Full-time job.
 • Aantrekkelijk salaris.

VLEESWAREN       SALADES

L .  M I C H I E L S S E N
PASSIE S INDS - PASSIONNE DEPUIS 1926

SMEDERIJSTRAAT 30
2900 SCHOTEN

WWW.LMJ.BE
INFO@LMJ.BE

TEL. 03 650 10 60
FAX 03 651 66 18

L. Michielssen, Smederijstraat 30, 2900 Schoten
of via mail info@lmj.be te zenden.

Tel. 0475 311 804

NACHT
BAKKER

Full-time • 4 dagen per week 

Wij zoeken:

Bredabaan 491 • 2930 Brasschaat
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DI 30/10 14 - 18u | DO 1/11 10 - 18u

WWW.KALMTHOUTSEFOTOKRING.COM

BLUESIN

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 LINDEKENS 

INFO: WWW.BLUESINSCHOTEN.BE

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

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

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

De 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

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

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

SVB Driehoek
31 oktober 2018 
20:00 Beker Dames: 
VDP - SVB Driehoek Dames
1 november 2018 
15:00 Beker van Antwerpen: 
1ste Elftal - Bacwalde
3 november 2018 
09:00 U9A - Maria Ter Heide
09:00 U9B - Exc.Kaart
09:00 U8B - Helderhoek
09:00 U8A - City Pirates
09:30 Olse - U12B
10:00 Oxford Hemiksem - U12A
10:00 Loenhout - U7A
11:15 Zandhoven- U6A
11:15 Ekeren Donk - U6B
11:30 U10A - Horendonk
11:30 U10B - City Pirates Antw.
11:30 U11B - City Pirates Antw.
11:30 Sint Job - U15B
11:30 U11A - City Pirates Antw.
12:30 Gooreind - U15C
14:15 U17A - City Pirates Antw.
14:30 Olvac - U15A
15:00 Lentezon Beerse - U21
Vrij: U17B
4 november 2018 
09:30 U13 - De Kempen
10:30 Simikos - Dames
12:30 Reserven B - Bacwalde
13:00 Rood Wit - Reserven C
13:30 Simikos - Reserven A
15:00 Vlug Vooruit - 1ste elftal

KFC Exc. Kaart
zaterdag 27 oktober  
10:00 Zandvliet Sport - U9 
10:30 U11 - S.V.B. DRIEHOEK B
10:30 U12 - F.C. PATRO H. 
10:30 U8 - K. Brecht SK B
13:00 F.C. SEJA A - U10 
15:00 res. - K. Kalmthout SK C
15:00 WILGENHOF - Vidam
15:45 V.K. Simikos - U21 
zondag 28 oktober 2018 
11:00 U15 - K Ternesse VV B
15:00 1ste ploeg - KFC Flandria 
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

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

KFC Brasschaat
zaterdag 3 november 2018
09h30 U10 - Fc Seja
11h00 U11 - Loenhout Sk
11h00 U12 B - Sc City Pir Antw.
12h30 U13 - K Kalmthout Sk
12h30 U12 A - Sc Olve
15h00 res B - Exc Kaart
09h00 K Berchem Sport - U8 A
09h30 K Schelle Sport - U8 B
09h30 Lierse Kemperz. - U9 B
12h00 R Cappellen Fc - U7 A
12h00 R Cappellen Fc - U7 B
12h15 Fc Merksem - U9 A
12h30 K Mariaburg VK - res A
zondag 4 november 2018 
11h45 U17 - Beerschot Wilrijk
09h30 U15 - Verbr. Zwijndrecht
14h30 Groen Rood Kat. - 1e elftal

Natuurgidsen ism Kem-
pens Landschap

Geleide wandeling op het klooster-
domein van de Sint-Franciscanes-
sen in Wuustwezel. Zaterdag 10 
november, 14 uur. In 1895 kopen 
de zusters Franciscanessen Mis-
sionarissen van Maria een huis in 
Gooreind (Wuustwezel). Het mis-
siehuis leidt meer dan tweeduizend 
novicen op tot missiezuster, en 
zendt ze uit over de hele wereld. In 
2010 gaan de deuren van het insti-
tuut onherroepelijk dicht. Kempens 
Landschap verwerft dit prachtige 
domein met een patchwork van 
weilanden en bossen doorsneden 
door grote dreven en achteraan 
de begraafplaats van de zusters. 
De gids leidt de bezoekers langs 
de mooie plekjes en geeft tevens 
uitleg bij het religieuze erfgoed op 
het kloosterdomein. Afspraak om 
14 uur aan de parking van het so-
ciaal huis Wuustwezel/wzc Amate, 
Bredabaan 737 te Wuustwezel-
Gooreind.

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).

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Tuinwerken, schilderen. 
0497/231 373

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

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

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

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

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

De jongeren in Brasschaat verko-
zen geen vroeg ontbijt om de dag 
van de jeugdbeweging in te zetten. 
De jeugddienst koos ervoor om le-
den, leiders, oud-leiding die met 
hun kledij van de jeugdbeweging 
langskwamen aan het pleintje voor 
de bibliotheek aan de Bredabaan, 
te trakteren op een hotdog. Een 
leuk begin van het weekend moe-
ten de jongeren gedacht hebben, 
want tussen 15 en 17 uur werd de 
hotdogstand druk bezocht. “Het was 
een groot succes. Voor het eerst 
plaatsten we onze stand in het park 
aan de fonteinen. Meer dan 300 kin-
deren en jongeren uit de jeugdver-
enigingen zijn langsgekomen” zegt 
schepen van jeugd Niels de Kort.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Expositie 100 jaar Wapenstilstand 1918-2018
Academie Noord en Galerie Tsjeljoeskin nodigen u uit voor de expositie. 100 
jaar Wapenstilstand 1918-2018. van 10/11 tot en met 08/12. Werk uit de 1ste 
2de en 3de graad Beeldatelier (6-17 jarigen) Opening: zaterdag 10/11 om 11u. 
speelplaats Antverpia. In samenwerking met de Academie voor Muziek en 
Woord. Na de openingsceremonie wordt de tentoonstelling geopend. Galerie 
Van den Weyngaert & Galerie Tsjeljoeskin. Antverpiagebouw De Vroente 7 
- 2930 Brasschaat. Maandag en dinsdag van 9u30 tot 16u en van 18u30 tot 
21u30. Woensdag van 13u30 tot 21u30. Donderdag en vrijdag van 18u30 tot 
21u30. Zaterdag van 9u30 tot 16u. Toegang gratis. www.academie-noord.be



‘Brasschaat Poptup’ is een gemeentelijk initiatief om de 
leegstaande handelspanden tijdelijk in te vullen met een 
origineel en complementair aanbod dat meerwaarde 
biedt aan het ganse winkelgebied. Ondernemers en ei-
genaars krijgen hierdoor de mogelijkheid om gedurende 
de maanden november, december en januari tegen een 
tijdelijke gunstige prijs een handelspand te (ver)huren 
aan de Bredabaan in Brasschaat als mogelijke spring-
plank naar een permanente, succesvolle handelszaak op 
langere termijn. 

JOUW VOORDELEN BIJ DEELNAME
Een springplank naar een eigen zaak op langere 
termijn: Grijp je kans om tegen voordelige voorwaarden 
jouw pop-up-project op te starten of jouw pand te verhu-
ren en te laten uitgroeien tot een permanente, succes-
volle handelszaak op langere termijn.

Administratieve en praktische ontzorging: Geef alle 
administratieve en praktische zaken rond de opstart van 
jouw pop-up of de verhuur van jouw pand uit handen zo-
als vb. het huurklaar maken van het pand, het voorzien 
van nutsvoorzieningen, ...

Verminderde huur-
prijs: Grijp je kans 
om jouw pop-up-
project op te starten 
in een handelspand 
aan de Bredabaan 
in Brasschaat aan 
een verminderde 
huurprijs gedurende 
de maanden novem-
ber, december en 
januari.

Geef jouw pop-up-
project meteen de 
zichtbaarheid die 
het verdient dankzij 

een voordelig marketingpakket én geniet mee van de 
aandacht rond het project Brasschaat Poptup.

meer info 
Ben je ondernemer en heb je interesse, stel je kandidaat 
via de website www.brasschaatpoptup.be

Naast de website kan je ook informatie inwinnen bij 
Marie-Laure Koyen, diensthoofd en centrummanager 
lokale economie en toerisme via kmo@brasschaat.be of 
03 650 03 20

actueelparkbodeactueel
64e Sint-Hubertusviering 

Zondag 4 november verzamelen de jacht-
hoornblazers van Sint-Hubertus opnieuw 
in het Gemeentepark voor de 64e Sint-Hu-
bertusviering. Door renovatiewerken aan de 
weide aan het Kasteel, gaat de dierenwijding 
dit jaar door op de grote weide voor de 
Hemelhoeve, op loopafstand van de 
Sint-Antoniuskerk.  

Zondag start om 11.15 uur de Sint-Huber-
tusmis in de Sint-Antoniuskerk. Deze mis-
viering wordt opgeluisterd door de Konink-
lijke Jachthoornkring ‘Jagermeesters van 
Sint-Hubertus’ Brasschaat en de ‘Overlopers’ 
uit Hoenderloo (NL). Na de eucharistievie-
ring rond 12.15 uur gaat het dan richting 
gemeentepark. De priester wordt vergezeld 
door het Sint-Hubertusbeeld en stapt in een 
kleurrijke stoet naar de weide om de daar 
aanwezige paarden, honden en andere huis-
dieren te wijden. 

fazanten, bosduiven, konijnen, eenden en 
zelfs een everzwijn, rond 13.30u, is altijd een 
hoogtepunt. De opbrengst van deze verkoop 
gaat naar ‘Perron Noord’. 

Tussen 11 en 12.30 uur is er een demonstra-
tie door de Kynologische vereniging Brabo.

In het Sint-Hubertusdorp kan je terecht voor 
een wildgerechtje, een snack, warme soep 
of een borreltje.  

meer info
www.jachthoornbrasschaat.be
info@jachthoornbrasschaat.be
 

acebook: Sint-Hubertusviering Brasschaat

 Abitare Wonen
 Bakker Mortier
 CKS
 Cosmo Katrien
 Dagbladhandel Pattyn
 De Friterie
 Godevaart Eyckerman 
gereedschappen

 Goudsmid Stefanie Condes
 Hair Sensation
 Inge’s Hairstyle

 Ka’nTina
 
 Lingerie An
 Lingerie Bo
 Lourdon kazen en 
delicatessen

 Lunchroom Enjoy
 Mr Boo
 Patisserie Charlotte
 Twice As Nice
 Waterbike

prijs ‘klantvriendelijkste 
ondernemer 2018’

gaan door naar de laatste ronde. In het najaar krijgen deze 
ondernemers bezoek van mysteryshoppers en een jury. De 
uiteindelijke winnaars maken we bekend op zondag 6 januari 

Deze ondernemers gaan door:

ontwerpbeheerplan 
‘Bomenpatrimonium’  

Voor de circa 34 000 laanbomen in onze gemeen-
te werd een natuurbeheerplan opgemaakt dat de 
visie en de maatregelen bepaalt voor het beheer 
van de bomen in de komende 24 jaar.

In het beheerplan wordt de actuele waarde van 
de laanbomen geanalyseerd met betrekking tot de 
natuurwaarde en tot de waarde voor de maat-
schappij (zogenaamde ecosysteemdiensten).

Vanuit deze waardebepaling wordt een visie en 
werkwijze opgebouwd, die het behoud en de ont-
wikkeling van dit bijzondere patrimonium voorop-
stelt.

tooruren in de kantoren van het Agentschap voor 
Natuur en Bos te Antwerpen, Lange Kievitstraat 
111-113, en tijdens de kantooruren in de kantoren 

Brasschaat.

opmerkingen of bezwaarschriften gericht worden 
aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lan-

email: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

Fan van wandelen? 
Dan zit je goed in de 

Zuurstof à volonté en heerlijk stille plekjes? 
 Check

Fotogenieke vennen, spectaculaire zanddui-
nen en mysterieuze moerassen? 

 Absoluut

Bossen die okergeel, vuurrood of chocolade-
bruin kleuren? 

 En of

En knuppelpaden, uitkijktoren en vogelhutten 
om al dat groen ook écht te beleven. 

 Natuurlijk

In de Kempen wordt je wandeling of wandelvakantie net dat tikkeltje spannender. Zeker in 
de herfst en zelfs in de winter. De natuur doet het misschien wat kalmer aan maar er valt 
verrassend veel te ontdekken. Van deze 12 wandelingen kikker je helemaal op. Met de extra 
aanraders maak je er een hartverwarmende trip van. Poëzie of pure adrenaline in het bos. 
Cafés met veel Kempens couleur locale. En speelplekjes waar kinderen ’s nachts nog over 

pen.

Je kan de brochure online downloaden.
https://www.kempen.be/brochure/nieuwe-wandelbrochure
Je kan ze gratis afhalen bij het toeristische onthaal aan de bib (Bredabaan 407).

woe 7 november
Where the poppies blow

theater Hemelhoeve

10 nov - 19 jan
Project wapenstilstand 

en WOI 
Academie Noord

zat 10 november
Groote Vrouwen 

theater Hemelhoeve

zon 11 november
eucharistieviering 
St-Antoniuskerk

zon 11 november 
optocht, plechtigheid & 
planten vredesboom 

zon 11 november 
Wereldschemer

theater Hemelhoeve

herdenking 
Groote Oorlog
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VOLWASSENEN-
ATELIER 

‘T KRATJE
Ons Klei-atelier is alle weken 
open behalve tijdens de school-
vakanties. Dinsd. 19u30 tot 
22u, woensd. volzet, donderd. 
10u tot 12u30 en 13u30 tot 
16u.  Bijdrage in onkosten € 5 
per sessie. Voor deze ateliers is 
er altijd begeleiding aanwezig. 
Onze afdeling schilderen  gaat 
in dezelfde filosofie verder. 
Zoals gewoonlijk laten we 2 
cursussen naast elkaar lopen, 
een groep aquarel en een 
groep olieverf/acril. Voor deze 
cursussen wordt een maximum 
van 10 cursisten per reeks 
gehandhaafd. Betaling geldt 
als volgorde van inschrijving. 
Aquarel: dinsd. van 19u30 tot 
22u. 6, 13, 20 en 27 nov. en 
04 en 11 dec., 6 lessen. Les-
gever: Guido Torfs, bijdrage € 
48. Olieverf en acryl dinsd. van 
19u30 tot 22u. 6, 13, 20 en 27 
nov., en 04 en 11 dec., 6 les-
sen. Lesgever: Mieke Jacobs, 
bijdrage € 48. Tentoonstelling 
Rita Van Hullebusch, Zat. 17 
en 24 nov. van 13 tot 17 u, zon. 
18 en 25 nov. van 11u tot 17u, 
aquarel, pastel , olieverf en 
acryl Inschrijven: bij voorkeur 
via www.kratje.be, atelier@
kratje.be of 03-663.37.14. Voor 
de kleiateliers is geen inschrij-
ving nodig en de € 5 wordt ter 
plaatse betaald. Voor de cur-
sussen en de intro klei vragen 
we de deelnemers om vooraf 
in te schrijven en te betalen 
op rekening BE11 7331 6109 
9448 van Volwassenenatelier 
‘t KRATJE vzw, Gasthuisstraat 
7, 2990 Gooreind-Wuustwezel. 
Bij overschrijving noteert u uw 
naam, de dag en de naam van 
de cursus of workshop bijvoor-
beeld : Peeters Kris, 7-03-2018, 
Olieverf/acryl 

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

s
OVERLIJDENSBERICHT

†
De familie meldt u met droefheid

het heengaan van

Magda Van de Vijver
Echtgenote van Roger Soetens

Ere-gemeenteraadslid Gemeente Brasschaat

Geboren te Antwerpen op 28 juli 1950 en
overleden te Brasschaat in de palliatieve eenheid

‘De Lotus’ op 24 oktober 2018.

U wordt uitgenodigd de uitvaartdienst met urne
bij te wonen in de kerk van O.-L.-Vrouw Onbevlekt

Ontvangen te Brasschaat -Maria-ter-Heide,
op dinsdag 30 oktober 2018 om 11 uur,

gevolgd door de asverstrooiing op de
begraafplaats aldaar aan de Durentijdlei.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de kerk, Bredabaan 1047, vanaf 10.30 uur.

Correspondentie: Familie Magda Van de Vijver
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Lieve dame gezocht 
om ons te helpen met 
licht huishoudelijk werk 
en opvang na school 
van onze twee kinderen.
Graag met ervaring, nl 
of eng talig,niet rookster. 
3 dagen per week vanaf 
5/01.Regio Vriesdonk.Tel 
0485050828
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info@prinskavelhof.be  •  t. 03 340 18 75  •  www.prinskavelhof.be

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

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

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

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

Waar het leven écht begint

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

36ste  TRIATLON 
51ML BRASSCHAAT

1 mijl zwemmen
E10-plas Schoten Noorderkempen

10 mijl lopen
Park Brasschaat

30 juni 2019
www.triatlonbrasschaat.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

TE HUUR

Batimmo Vastgoed
 03/292.50.50 of 

0473/45.77.37

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

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

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

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, alg. 
elektriciteit. T. 0485/429 105
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KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit 
5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: glv-
studio met tuin prijs € 168 800. Appartement op de 
1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 182 
500. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in 
de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!
€ 160.000

HOEVENEN
LOMBAARDSTRAAT 45
Ruime halfopen bel-etagewoning op perceel van 
320 m² gelegen in een doodlopende straat in 
het centrum van Hoevenen. Deze gezinswoning 
beschikt over inpandige garage, 3 slaapkamers, 
ruime living met terras, tuin en grote polyvalente 
ruimte op het gelijkvloers. EPC: 340

€ 320.000

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

HOEVENEN

EKERENEKEREN

HOEVENEN

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

MICHIELSSENDREEF 74
Zéér gunstig gelegen gezinswoning met 3 slaap-
kamers en tuin op toplocatie op kleine afstand van 
Centrum. Parkeergelegenheid voor de woning. 
Volledig te renoveren woning. Leuk project. EPC: 631

€ 275.000

KORTESTRAAT 16
Zeer gunstig en rustig gelegen gesloten bebou-
wing met 3 slaapkamers,garage en grote tuin. Alle 
modern comfort aanwezig. EPC: 539

€ 295.000

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

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

€ 219.000

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
€ 299.000

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
€ 299.000

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

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

€ 189.500

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

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

€ 209.000

MARKT 1A - 1STE
Gunstig gelegen leuk appartement met 2 ruime 
slaapkamers op aangename ligging in centrum 
van Ekeren bij dorpsplein. Openbaar vervoer in 
de directe nabijheid. Geen lift. EPC: 210

€ 160.000

HEIAKKER 35
Landhuis op perceel van 673 m² gelegen in een
doodlopende straat met 3 slaapkamers, garage
achteraan, ruime bergzolder en tuin van 180 m².
Alles gelijkvloers! EPC: 706

€ 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

EKEREN

KAPELLEN

SCHOTEN

DEURNEBRASSCHAAT

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

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

DASCOTTELEI 141
Goed gelegen opbrengsteigendom te Deurne Zuid. 
13 ruime app. (+- 102m²)  met telkens 2 slpks en 7 
autostnpltsn.Van het app. op de 5de verd. rechts 
hebben we een beschr. vermeld (foto’s online), alle 
app. zijn gelijkaardig. Gel. nabij openb. verv. EPC: 
134 kWh/m² (1L/2L/3L/4L/5L/2R/3R/4R/5R) - 229 
kWh/m² Glv - 214 kWh/m² 6L/6R - 202kWh/m² 1R
€ 2.500.000

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

MERKSEM
KWADEVELDENSTRAAT 96 - 2DE
Op te frissen rustig gelegen ruim hoekappartement 
met veel lichtinval. Het appartement omvat een 
inkomhal, living, keuken, 2 slaapkamers, een 
badkamer, bergplaats en een terras achteraan.  
Met garagebox gelegen in de kelderverdieping. 
Cv gas gemeenschappelijk. EPC: 572

€ 149.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

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

HOEVENEN
MARKT 6 - DAKAPP.
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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG) (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)

(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)

GRATIS 
SCHATTING

eigendom verkopen?

REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG 
VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00 
info@goetstouwers.be

 Brasschaat   
Lage Kaart 382

Antwerpen | Italiëlei 58    Deurne | Turnhoutsebaan 121

Mortsel | Antwerpsesteenweg 158    Stabroek/Hoevenen |Markt 33
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

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

Realisatie voor BE Bouwonderneming

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

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

WAT JE ZELF DOET, DOE JE BETER – cursussen in het Dakhuus!
Doe-het-zelf of kortweg DIY is de trend! Daar speelt het Dakhuus handig op in. De cursus 
Thais koken in 6 lesavonden start op 12 nov. Je kan je in dit wondermooie herfstseizoen een 
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-

WONDERWIJS OP ZOEK 
NAAR DE VERDWENEN JUF

-

-

UITREIKING CHEQUES
VELO CLASSIC 2018Belegger zoekt

opbrengsteigendommen
eventueel met werk aan.

Meer dan 20 jaar ervaring.
Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

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

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, 

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

RelatieBureau
B-loved
Nr 1 Benelux

Grootste ledenbestand
+ slaagkans

Bel nu vr gratis gesprek 

+32 474 263 751

50+
& ALLEEN ?

www.b-loved.com

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

info@slagerijrijmenants.be

Gevraagd
FLEXIJOB

WINKELBEDIENDE 

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 

Uitgraven van opritten 

Bouwrijp maken van 

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

KRAANMAN GEVRAAGD
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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.

Lieve betrouwbare na-
schoolse hulp gezocht 
voor 2 kids (1,5j&3j) op 
di-en donderdag 15u-19u 
in Brasschaat. Kids op-
halen van school/creche 
(rijbewijs), avondeten ma-
ken en badje geven. Hart 
voor kinderen? Bel op 
0499/865.782

Gratis opruimen van in-
boedels 0478/536.719 

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw en strijkster.
Gsm 0465/337.280 

Te huur: Brasschaat Mari-
aburg. Ruim app. 1e verd. 
gerenoveerd 2017, hal, 
living, keuken + berging, 
3 slpks, badk, wc, kelder, 
garage + gem; tuin. Tel. 
0496/283 049. Vrij 1 nov. 
18. €800/maand.

Te huur: Dakapp. vol. ge-
renov., zeer ruime liv., ing. 
open kkn, 2slk, ap. wc, bdk. 
m. dub. lavabo en dou-
checabine, lift aanwezig. 
Vrij 1 nov. 0475/440 536

Te huur: App. BB 436. gr. 
wnk 1v, kk, bk m. ligbad + 
2 ap. lavabos, app. wc, 2 
slk, lift aanwezig. Vrij 15 
dec. 03/667 41 17  na 18u 
- 0474/920 434

TE HUUR: Pauwelslei 
199 Ruim ho. glvl. app. 
110m², 2slpk, open keu-
ken, privé garage, grote 
tuin, 880€/m kosten inb, 
vrij 1 dec, inlichtingen ter 
plaatse. 0471/309.600

FEMMA BRASSCHAAT
Voordracht preventie brand en 
CO-intoxicatie. Donderdag 15 
november 2018 richt Femma 
Brasschaat Centrum een avond 
in met info en praktische tips 
ter voorkoming van brand en 
CO-vergiftiging. Jan Van Roey, 
kapitein bij de brandweer van 
Antwerpen, zal volgende pun-
ten toelichten: brand: ontstaan, 
oorzaken, verspreiding, gevol-
gen; rookmelders en handige 
brandbestrijdingsmiddelen; 
CO-intoxicatie: wat, oorzaken, 
hoe herkennen? hoe brand en 
CO-intoxicatie voorkomen? 
De voordracht heeft plaats in 
Ons Middelheem, Bredabaan 
423, en begint om 20 uur stipt. 
Inkom: 4 euro, drankbonne-
tje inbegrepen. Deze avond 
staat open voor leden van alle 
verenigingen en organisaties 
evenals voor alle andere be-
langstellenden. Na de droge 
zomer met talrijke branden en 
bij het begin van de winter met 
elk jaar heel wat ongevallen 
door CO-vergiftiging, is het 
zeker nuttig deze avond bij te 
wonen. Graag vooraf inschrij-
ven bij Monique Boucquey 
–  monique.boucquey@telenet.
be – 03 651 48 93

Man zoekt tuinwerk, ook 
klusjes. 0488/703 478

Te koop:
hard Adam Wesel nr 5667, 
Oosters kastje met glazen 
deuren. 0485/643 247

Te koop: Tacxcyclef basi-
crollen nieuw. VP € 90, Tel. 
0476/664 204

Te huur: Gr. gemeub. 

595. 0495/214 041

Te huur: in kl. geb. recent 
mod. glvl app. tuintje terr., 
gar. alsookapp 1e V. 2 
slpk, terr., gn lift, rust. omg. 
Brass. C. Hofstr. 40. T. 
03/651 77 68

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

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

Ik zoek werk als poetsvr.
koken, strijken, huishou-
den. 0488/211 829

Te huur: Appartement Ze-
geplein 4 Maria-ter-Heide, 
1e verdiep, een slaap-
kamer, living, badkamer, 
kelder. Tel. 03/663 23 61

TEJO Brasschaat – Schoten en Kalmthout 
zoekt vrijwilligers

TEJO is een organisatie waarbij een team van therapeuten op 
vrijwillige basis gratis, anonieme en laagdrempelige therapie 
voorziet aan jongeren van 10 tot 20 jaar oud. De hulpverlening 
is kortdurend en oplossingsgericht en vertrekt vanuit de jon-
gere zelf. TEJO tracht zo een antwoord te bieden op de lange 
wachtlijsten in de psychologische hulpverlening voor jongeren 
en wil hulpvragen van jongeren in een vroeg stadium opvangen 
zodat problemen niet escaleren. Om ons aanbod te kunnen 
garanderen zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste therapeu-
ten en onthaalmedewerkers die zich op vrijwillige basis enkele 
uren per week of per twee weken kunnen vrijmaken en willen 
engageren. Heb je een therapieopleiding succesvol afgerond 
of volg je een therapieopleiding? Of voel je je geroepen om als 
onthaalmedewerker jongeren warm te ontvangen?  Dan horen 
we het heel graag. Voor meer informatie over TEJO of de pro-

op de website www.tejo.be. Momenteel zoeken wij vrijwilligers 
voor onze drie vestigingen: Brasschaat, Schoten en Kalmthout. 
De openingsuren van deze vestigingen kan u terugvinden op 
onze website.  Bent u overtuigd en stapt u graag mee in dit 
mooie verhaal? Of hebt u nog verdere vragen? Contacteer ons 
gerust. U kan u richten tot Katrien Van den Bosch, coördinator 
TEJO Brasschaat – Schoten op het nummer +32471/59.06.95 
of via katrien.vandenbosch@tejo.be

Vriendenkring De Mick/Personeel
Op vrijdag 16 november houden we onze jaarlijkse quiz. Deze 
gaat door in de personeelsrefter van de Mick: aanvang 20.00uur- 
deuren gaan open om 19.30uur. Uw kennis zal op een ludieke 

mogen samengesteld  worden tot 6 personen. Deelnameprijs: 15 
euro per ploeg. Men kan betalen op rekening BE 34 9791 4516 
9090 van Argenta met vermelding Quiz en naam. van de ploeg. 
Men is ingeschreven bij betaling. Op zondag 18 november van 
12.00uur tot 14.00uur kan men komen genieten van heerlijke 
mosselen à volenté met frieten of brood en dessert. Mosselen 
Vvolwassenen 18.00 euro; Kinderen 8.00 euro; Stoofvlees Vol-
wassenen  12.00 euro; Kinderen 5.00 euro. Graag voor vrijdag 
9 november inschrijven en de deelnamekosten over maken op 
rekening BE 34 9791 4561 9090 van Argenta met voorkeur van 
eten en het gewenste uur. Voor meer info bellen naar 0494 988 
088 of mail rita.schroeven@demick.be
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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

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)

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

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

Boomke Whist, 11 November 
Wapenstilstand. In de cha-
let van Harmonie De Jonge 
Scheuten. Trefpunt 1, Wuust-
wezel. Deuren 13u30 Alle kaar-
ters op post!! Begin om 14u00

Te huur: App. 2eV. v. 1 
pers. 1slpk, gr. kkn, bdk + 
douche. Rustige pers. Wijk 
Kaart. 0497/917 161. Tel. 
03/651 85 75 

Naar jaarlijkse traditie wordt de zomer op kinderboerderij Mikerf afgesloten met het feest van 
Sint–Maarten. 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 kinde-
ren, 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

“Natuur in de buurt” 
in Brasschaat

Heb je je ooit afgevraagd wat 
Brasschaat en onze Voorkem-
pen allemaal te bieden heb-
ben 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 Bras-
schaat “Natuur in de Buurt”, 

in enkele van de interessantste 
en mooiste natuurgebieden 
in de buurt, zoals het Groot 
Schietveld, de Brechtse Heide 
en andere. Tijdens die voorstel-
ling 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 na-
tuur en culinaire cultuur, maar 
graag even een seintje aan 
het secretariaat van Natuur-
punt, telefoon: 03/541.58.25 of 
via email, Email: antwerpen-
noord@natuurpunt.be Wat: Na-
tuur in de Buurt, fotovoorstel-
ling met culinaire genoegens 
Wanneer: Vrijdag 9 november, 
19:30 Waar: Parochiecentrum 
D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, 
2930 Brasschaat

15x15x6, beton, klinkers 
€35/m² gelegd en gele-
verd. 0487/715 534

Voeding in de barok, lezing 
door Eddie Niesten. dinsdag 
13 november 2018 om 20 uur 
In het kader van het Barokjaar 
bezoeken we op zaterdag 17 
november de tentoonstelling 
‘Cockeryen’ in het Snijders & 
Rockoxhuis in Antwerpen. In 
het kader hiervan hebben we 
Eddie Niesten uitgenodigd 
om een lezing te verzorgen 
over voeding in de barok. De 
spreker neemt ons mee door 
de baroktijd en kijkt naar de 
voeding die toen gegeten werd 
en ver-gelijkt deze met onze 
hedendaagse voeding. Een 
boeiende avond waarin we een 
geschied-kundige kijk krijgen 
op gewijzigde voedingspatro-
nen en gebruiken doorheen 
de geschiede-nis. Prijs: VVK 
€ 12 – DF-cultuurkaarthouders 
betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, be-
taalt € 2 extra. Abonnementen: 
vrije toegang. Plaats: Reser-
veren: Ons Middelheem, Bre-
dabaan 423. 2930 Brasschaat 
www.davidsfondsbrasschaat.
be of Cruysweegs – tel. 03 
651 51 60, activiteiten@davids-
fondsbrasschaat.be 

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

 van 
uw tuinhuis, platen kot. 
0487/715 534

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

van uw wo-
ning, garage, loods. Gr. 

Plaatsen van afsluitingen. 
Gratis offerte. 0487/715 
534

Plaatsen van container 
voor groenafval, coniferen 
enz. 0487/715 534

en graafwer-
ken met minigraver 1,6m 
br. 0487/715 534

Te huur: App. Mariaburg 
1ste V. gr. liv., kkn m. 
toest., 2 slpk, bk ap. wc, 
bergrmte + 1 autostnpl. 
nieuwe vloeren, volledig 
geschilderd € 740 + € 30. 
0476/708 819

Te huur: App. 1e verd. 
Brass. Lage Kaart. 2 slpk, 
ing. keuken, berging, dou-
che, garage. Tel. 0497/172 
108

Een café… een kroeg... waar je 
heen gaat om iets te drinken… 
een uitgaansgelegenheid waar 
je dranken kan nuttigen… 
waar dorpse en stadse zaken 
worden besproken. Dit zijn al-
lemaal goede omschrijvingen  
voor dit fenomeen en op vraag 
van een aantal leden organi-
seren wij ook ons eigen ‘café’. 
Een informele bijeenkomst dus, 
zonder thema, waar we hopen 
dat onze ecologisch-gezinde 
café-gasten informatie en er-
varingen uitwisselen over eco-
logisch leven, tuinieren, koken, 
enz. Ons Velt-café heeft als 
doel ideeën te sprokkelen voor 
een (nog) betere werking van 
onze afdeling in de toekomst. 
Hopelijk wordt het een ‘inspi-
rerende’ avond.  Wij zorgen 
voor een info- en boekenstand. 
Afpraak zoals gebruikelijk om 
20 uur in Emino (De Ploeg), 
Verhoevenlei 50. 

Schilderijen van Ivo Côme en 
foto’s op  groot formaat van 
Dirk Van Roey:  -  Foto’s als 
digitale waarnemingen zonder 
enige beeldverwerking achter-
af; verrassende perspectieven, 

-  Olieverfschilderijen en etsen: 
realistisch en ook weer niet. 
Natuur, stillevens, portretten. 
Open zat van 13u t/m 20 u, 
zondag van 11u t/m 18u - Au-
gustijnslei 75. Info: 03-653 22 
33 of GSM 0475-97 01 53
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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

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

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

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 

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.

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

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

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

7 wedstrijden gespeeld,7 keer gewonnen en doelsaldo van 
42–1. Dat maakte dat de 8e wedstrijd al over de titel kon beslis-
sen. In een rechtstreeks duel met Victory,de nr 2 op 6 punten 
volgend,moest het gebeuren.  Onder een stralende zon en met 
vele supporters langs de lijn begon men aarzelend aan de wed-
strijd. Waren het de zenuwen? Gaandeweg kwam men beter in 
de wedstrijd en dankzij goals van Erine en Merel (wat een weer-
galoze actie van Erine ging eraan vooraf) ging men rusten met 
2-0. Even kwam de spanning terug na een stroke(2-1) Binnen 
de minuut stond het evenwel 3-1 en nog wat later 4-1,telkens 

U14-4 dat zijn:Alexine,Alicia,Aline,Charlotte,Erine,Giulia,Juliette
,Lore,Louise,Margaux,Merel,Renee,Romee,Romy,Valentina en 
Zenna en de coaches Magali en Junior.

DRAGONS MEISJES U14-4 OP
IMPONERENDE WIJZE KAMPIOEN

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Film : “Onze jongens aan de IJzer” in samenwerking met Gulden-
sporen vzw. vrijdag 9 november 2018 om 20 uur. Het Koninklijk 
Filmarchief bracht “Met Onze Jongens aan den IJzer”, een 

eerst uit op dvd. Twee medewerkers van de Communicatieweten-
schappen zorgden voor de wetenschappelijke ontsluiting van de 

beelden, voorzien van tendentieuze commentaar, en werd 

-

-

Het is een bittere aanklacht waarin het lijden van de gewone 
frontsoldaten centraal staat. Prijs: 5 euro. De plaatsen zijn be-
perkt, dus zo snel mogelijk inschrijven is de boodschap Plaats: 
Reserveren: Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, 2930 Bras-
schaat www.davidsfondsbrasschaat.be of Cruysweegs – tel. 03 
651 51 60, activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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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

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!

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

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 

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54



Brasschaatse Film,     Nr. 44,     31-10-2018  30

BURGELIJKE 
STAND

Hannes Amélie 16-10, Schoten
Rans Tristan 17-10, Antwerpen
Haemels Ben 16-10, Ekeren
Achahbar Alina 18-10, Borsbeek
Jumelet Amilia 17-10, Brasschaat
Moortgat Vince 16-10, Broechem
Tan Ka Lok Quinn 18-10, Brasschaat
Ballewijns Fien 17-10, Ekeren
Hopstaken Luca 16-10, KL Roosendaal
Neefs Mats 17-10, Loenhout
Vandaele Arthur 17-10, Ekeren

Albert Camille 22-10, Brasschaat
Noiron Ella 19-10, Berendrecht
Roelants Cilou 22-10, Lint
De Kimpe Elize 19-10, Schoten
Bastiaenssens Jill 22-10, Wuustwezel
De Roeck Nelle 21-10, Kapellen
Al Ahmad Jad 21-10, Kapellen
Somers Lucas 19-10, Ekeren
Raeymakers Dex 10-10, Essen
Kamara Chernor Maju 18-10, Essen
Backx Tobias 4-08, Essen

Müller Françoise, 87 jaar, weduwe van Buisseret Jean, Kalmthout
van Straaten Wilhelmus, 91 jaar, weduwnaar van Bakema Catharina, Brasschaat
Naegels Paul, 50 jaar, Brasschaat
Bevers Joanna, 82 jaar, weduwe van van Heeringen Hendrik, Wuustwezel
Vansweevelt Philemon, 96 jaar, weduwnaar van Segers Joanna, Antwerpen
Wuyts Joanna, 89 jaar, weduwe van Scheepers Edmond, Brasschaat
Desmet Maria, 96 jaar, weduwe van Swyngedouw Marcel, Brasschaat
Blondeau Pierre, 95 jaar, weduwnaar van Duchateau Maria, Brasschaat
Walschots Helena, 93 jaar, weduwe van Hamaekers Lambertus, Brasschaat
Schippers Josephus, 87 jaar, weduwnaar van Weyens Margareta, Brasschaat
Dhondt Antoine, 82 jaar, echtgenoot van Nuyens Maria, Stabroek
van Mol Henricus, 88 jaar, echtgenoot van Schrauwen Cornelia, Schoten
Van Spaendonk Ludovic, 85 jaar, weduwnaar van Van Geenhoven Margareta, Kalmthout
Bosschaerts Amelia, 88 jaar, echtgenote van Marijnissen Josephus, Schilde
De Cort Carolina, 91 jaar, weduwe van Kloeck Alphonsus, Brasschaat

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):

3-4/11 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

3-4/11 Fockaert Lieve 0476/306 624

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 

1/11 Dr. Cleiren 03/652 03 60
3-4/11 Dr. Van Den Maegdenbergh 03/663 33 07

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophaling huisvuil november

GFT

MAANDAG   5
D I N S D A G    6
WOENSDAG  7
DONDERDAG   8
VRIJDAG    9
ZATERDAG   10

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

Papier

GEEN OPHALING
OP DONDERDAG 1 NOVEMBER

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

GESLOTEN)

Te koop: Herenfiets, 
North, € 60 Bist 185 EK. 
0494/452 896. Julien

Vr. zoekt werk: Poetsen, 
str., boodsch., babysit, 
mass. 0493/921 337

Stelende werkvrouw!
In verband met een recht-
zaak zoeken wij nog ande-
re gedupeerden van een 
volslanke, blonde dame 
uit Brasschaat. 

Tel: 0477/503 559

Ptsvr. zkt werk. Vriend., 
betrouwb.,  Belg nat . 
half-t ime, dienstench. 
0486/965 303

Gezocht: Caravan stal-
ling. 0476/418 769

Brasschaat Mth.Ruim 
app te huur ( 109m2) 3 
slaapkamers met rollui-
ken., terras 13m2. Keuken 
met toestellen. Berging en 
garage met electriciteit. 
Badkamer met ligbad/
douche. Apart toilet. Vrij 1 
januari 0472 584 389 

MAGAZIJN TE KOOP 
2 6 7 m 2  B r e d a b a a n 
789/791Merksem.Voor-
malig Antiek en Rommel-
paradijs.Geschikt voor al-
lerlei doeleinden €120.000 
Aparte bureelkamer,toilet 
met handenwasser.mogel.
kl.keukentje.03/360 60 00 
tijdens bureeluren

M a n  z o e k t  w e r k . 
0466/273 038

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

HET BRASSCHAATSE COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VOOR DE KOMENDE 6 JAAR

Jan Jambon Voorzitter v/d gemeente-
en OCMW-raad

Philip Cools Adinda Van Gerven Goele Fonteyn

Carla Pantens Bruno HeirmanInes Van Dongen-Ven

Myriam Van Honste Karina Speleers-Hans

Andere bevoegdheden zoals bv. Lokale Economie, Toerisme, Communicatie, Feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking, Militaire Zaken,
Bad Neuenahr, Vlaamse Aangelegenheden, … dienen nog toegewezen te worden.
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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

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

• 

• 

venieuwde

website

UITVERKOOP
toonzaalmodellen SALONS

wegens

verbouwing

alles moet 

weg

-10%

Grootse

keuze

klein-

meubelen

Opgelet

OP =

OP !

de eersten 

hebben de 

meeste 

keuze !

Massa

keuze

kom zien !

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

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

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


