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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.
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€12.675Nettoprijs

BTW inbegr.                       
€15.400Nettoprijs

BTW inbegr.                       
€21.995Nettoprijs

BTW inbegr.

Antwerpen Fr.V.Hombeeckplein 12   
Wijnegem  Krijgsbaan 3 
Geel   Antwerpseweg 84    

RAADPLEEG ONS VERKOOPTEAM VOOR ALLE VERKOOPSVOORWAARDEN  (afbeeldingen zijn niet bindend)

GRANDIOZE STOCKACTIE
www.buga-auto.be/stockdeals

Airco, NAV,  
Alu velgen, 
Glazen dak,  
Bluetooth,
4 jaar  
waarborg

Easy Tech Edition 
Airco, 
Parkeer-
sensoren, 
Nav, 
Bluethooth

Airco, Alu velgen 17”, 
Bluetooth, 
Parkeersoren,  
cruise control, 
regen-licht-
sensor

Compass LongitudeTipo HB 5 deuren500 Lounge 

-25% -20% -25%

GRATIS
SCHATTING

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

    

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

-15% korting

Brrrr. . .  de winter
is eindelijk

gearriveerd!

JASSENACTIE

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

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

Bredabaan 1003
Brasschaat

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

Stap in de wereld 
van virtual reality

Kom binnen en ontdek 
de ZEISS VR One Plus

Mariaburg - Brasschaat

FEESTKLEDIJ VAN MAISON VICTOR

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

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS

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

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG
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Sportoase extra aandacht voor en
bewustwording omtrent veiligheid

Sportoase heeft 14 multifunctionele sportcomplexen op 
de teller met jaarlijks zo’n 3 miljoen bezoekers. Het groot-
ste deel van deze bezoekers wordt geregistreerd in de 
zwembadencomplexen, hetzij voor een sportieve training, 
hetzij voor een ontspannende recreatieve uitstap. 

Tijdens vakantieperiodes neemt het aantal zwemmers op 
dagelijkse basis toe, zeker in herfst- en wintermaanden 
wanneer op zoek wordt gegaan naar binnen activiteiten. 
Een grote doelgroep zijn families, waar Sportoase in haar 
aanbod op inspeelt door extra activiteiten te voorzien zo-
dat iedereen zich kan uitleven in het water en gezinnen 
kunnen genieten van quality time met het gezin tijdens 
hun welverdiende vakantie. 

Deze toestroom aan bezoekers brengt ook de vraag naar 
extra waakzaamheid met zich mee. Sportoase lanceert in 
haar diverse sportcentra tijdens de vakantieperiode een 
sensibiliseringscampagne om meer bewustwording inza-
ke veiligheid in en rondom het water te creëren. Er wordt 
geen nieuwe informatie gedeeld, maar via verschillende 
kanalen (social media, schermen, in de kleedruimtes van 
het zwembad, …) verschijnt op een informele en familiale 
manier de vraag om de veiligheidsrichtlijnen en het inter-
ne reglement van Sportoase correct na te leven. 

“Sportoase geeft te allen tijde prioriteit aan veiligheid en 
hygiëne. Naast de zeer strikte veiligheidsrichtlijnen die na-
tionaal worden opgelegd, neemt Sportoase alle mogelijke 
maatregelen en wordt voortdurend geïnvesteerd in (vei-
ligheids)opleidingen voor onze medewerkers. Sportoase 
wil door middel van deze campagne er bij volwassenen de 
nadruk opleggen om de veiligheidsrichtlijnen goed op te 
volgen en bij kindjes een extra oogje in het zeil te houden, 
gezien zij het meest kwetsbaar zijn, Michaël Schouwaerts 
Operationeel Directeur.” 

www.sportoase.be

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

Bij interesse graag contact opnemen met Wim Herrijgers via:
wimh@keukensvasco.be 

Gezocht: WINKELVERANTWOORDELIJKE
voor leuke winkel te Kalmthout.

Een gedreven, enthousiast commercieel talent met 
veel interesse voor koken én de leefwereld van de keuken!  

Ervaring in de sales is een pluspunt!

Wij bieden een uitdagende job 
met vele mogelijkheden en eigen inbreng.

Commercieel talent gezocht!
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

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

CULTUURCAFÉ Brasschaat
In de Remise Park van Brasschaat op 14 november 20u. HET 
TIJDSTIP DAT JE KOOS. Een programma van KTUNA in sa-
menwerking met muziekgroep JOSEPH BOGUS & DE VAL-
SEMUNTERS Meer info? Madeleine Nieuwlaat 0486/895 054 
Inkom is GRATIS. Wel RESERVEREN, de stoeltjes zijn geteld: 
cultuurraad@brasschaat.be of 03/650.03.40

MAGAZIJN TE KOOP 
267m2 Bredabaan 
789/791Merksem.Voor-
malig Antiek en Rom-
melparadi js .Geschik t 
voor allerlei doeleinden 
€120.000 Aparte bureel-
kamer,toilet met handen-
wasser.mogel.kl.keuken-
tje.03/360 60 00 tijdens 
bureeluren

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

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 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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Grote en 

kleine rassen!

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

Kom langs of maak een afspraak via
actie.argenta.be/pensioen

argenta.be

Spaar voor je pensioen 
en geniet een maximaal
belastingvoordeel

V.U.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, (met maat-
schappelijke zetel) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE 0404 456 148, RPR Ant-
werpen, afdeling Antwerpen en toegelaten 49-53, 2018Antwerpen, RPR Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, tel.: 03 285 51 11

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

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
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 7 november
Dagsoep

Boerenbeuling 
met appelmoes

Donderdag 8 november
Dagsoep

Runds in Thaise Curry, 
jasmijnrijst

Vrijdag 9 november
Dagsoep

“Coq au Vin” kroketten

Maandag 12 november
Dagsoep

Wok van kip met 
groenten en mie

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.

M
et

 s
te

un
 v

an
 

ONTBIJT - LUNCH

ZOETIGHEDEN
ALLE DAGEN OPEN VAN 8U30 TOT 18U.

zon- & feestdagen gesloten

BREDABAAN 232

2930 BRASSCHAAT

TEL: 03/651.48.62

WWW.LEBALLOTIN.BE

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

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

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Bredabaan 309, Brasschaat

Onze  ambachtelijk gebrande koffie
in ecologische capsules

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

Tel. 03 653 46 26
info@slagerijrijmenants.be

Gevraagd
FLEXIJOB

WINKELBEDIENDE 
m/v • Zat. en/of zo.

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

KRAANMAN GEVRAAGD
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BESTEL nu 
je KERSTPAKKET 

tussen 
5 en 18 

november ‘18 
op HUBO.BE

En haal dit pakket af in HUBO Brasschaat
op vrijdag 7 of zaterdag 8 december. 

Snel want het aanbod is beperkt!

NORDMANN 
KERSTBOOM SOEPMAKER RACLETTE - GRILL

DASHCAM /
SPORTSCAM

• Lengte: 150-175 cm
• A-kwaliteit / gezaagd

• 6 programma’s
• LED-display
• Droogkookbeveiliging
• Capaciteit: 1 L.

• 2 inch TFT LCD scherm
• Videoresolutie   
 1920x1080 / 1280x720  
 met digitale zoom
• Waterbestendig tot 10 m

• Geschikt voor 
 4 personen
• Anti-aanbaklaag
• 4 anti-aanbak 
 raclettepannetjes
• Afm.: 21 x 21 cm

Advies-verkoopprijs

€ 34,95 Advies-verkoopprijs

€ 79,99

+ + +Advies-verkoopprijs

€ 39,99

Advies-verkoopprijs

€ 37,50

BRASSCHAAT
Aerdenlei 18-20

Tel.: 03/651.72.43

€ 59,99

€ 154,93

KERSTPAKKET
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Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

KFC Exc. Kaart
vrijdag 9 november 2018 
19:30 K. Brecht SK-U21 
zaterdag 10 november 2018
9:30 SC City Pirates AntwB-U7 
9:30 Exc. FC Essen C-U9 
10:30 U11-S.V. GROENEND A
10:30 U12-V.C. O.L.S.E. 
12:15 K.Kalmthout SK B-U10
12:30 FC Antwerpen Noord-U8
14:30 Reserven-K. Heibos SV 
zondag 11 november 2018 
11:00 U15-K. Achterbroek VV 
14:30 Eerste ploeg-KVV Dosko 
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan 

tacteer ons via: jeugd@excel-
sior-kaart.net 0494/57.33.93  of  
0476/05.17.79

KFC Brasschaat
vrijdag 9 november 2018 
20h00 res A-K Nieuwmoer Fc
zaterdag 10 november 2018
09h30 U7 A-Fco Beerschot wilrijk
09h30 U7 B-Rupel boom
11h00 U8 A-Olvac
11h00 U8 B-Rupel boom
12h30 U9 A-Verbr. Zwijndrecht
12h30 U9 B-Sc Olve
20h00 1é elftal-K Kalmthout Sk
09h30 K Schelle Sport-U12 A
09h30 Ksk Donk-U12 B
10h00 Zandvliet Sport-U11
10h00 Exc Essen Fc-U10
11h00 Putte Sk-U13
15h00 Minderhout VV-res B
zondag 11 november 2018 
11h00 Ksk Donk-U17
09h30 Fco Beersch-U15

Te huur: in kl. geb. recent 
mod. glvl app. tuintje terr., 
gar. alsook app 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. 1e V. lift, 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14. T. 03/651 77 68

Achtkamp  na 3 proeven
SENIORS
1 HENDRIKX Joren TEAM ALI
2 VAN AELST Stefan TEAM ALI
3 VAN CANT Jasper VIEKES
DAMES
1 VANTHILLO Britt ACCENTIS

3 VAN DE VOORDE Lies ACCENTIS
JUNIORS
1 VAN LOOVEREN Enoma
2 VANDAEL Ward ACCENTIS
3 VERMEIREN Dries CHIRO
VETERANEN
1 LE BLON Michel RABCHIRO
2 MERTENS Dirk RABCHIRO
3 VERMEIREN Dirk RABCHIRO
MASTERS
1 PINTER Nicolas CHEDY
2 VAN RIEL Paul CHEDY
3 HEYLEN Ronald CHEDY
Meer info: www.achtkamp.be
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KERST OPENDEURDAGEN

Bredabaan 153
2930 Brasschaat

KERST OPENDEURDAGEN
Donderdag 8 november van 10 tot 18u.

Vrijdag 9 november van 10 tot 18u.

Zaterdag 10 november van 10 tot 18u.

Zondag 11 november van 11 tot 15u.

ter voorbereiding van de opendeurdagen 
zijn wij gesloten op 6 & 7 november

10% korting
op alle

kerstdecoratie
in de winkel

Schrijf je in
op een of 

meer
van de vele
workshops

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be

GASTRONOMISCH WILDBUFFET ZONDAG 18 NOVEMBER
Sprankelende ontvangst tussen 12.00 uur en 12.30 uur in ons sfeervolle klokkenhof

All-in €69, Bob €59,
Reserveren aanbevolen op 03/663 09 27
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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.

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

EDPBVBA

verzekeringen

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

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

EDP Verzekeringen zal het nieuwe begrip worden.

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

ELST – DICTUS - PEETERS

ELST – DICTUS - PEETERS

Brasschaat
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

alle brandstoffe
n snel B

IJ U THUI
S 

geleverd tege
n de laagste prij

zen

Vanaf €5 per meter
Topkwaliteit van 
bekende merken

Sandra Vanthillo
Beemdenstraat 52
2930 Brasschaat

+32(0)3 633 22 70
+32(0)4 77 98 11 65
info@naaischool.be

WEGENS GROOT SUCCES & NIEUWE STOFFEN

Zaterdag 10 NOVEMBER 
ZONDAG  11 NOVEMBER
van 10u tot 16u

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

Bij ons kan U terecht 
voor LVT luxe parket 
vinyl stroken en tegels 
van JAB.
Kom al de mogelijkheden 
en kleuren bekijken in 
onze showroom of via de 
website.
Ook voor de doe-het-
zelver.  

 
www.HERFIL.be

JAB VLOEREN

UITVERKOOP
TOT 15 DECEMBER 2018

20% - 30% - 40%
Knipvellen - Uitdrukvellen

Stickervellen - Alles voor kaarten
Passe-partout 3-luik e.a.

Naaipakketten - DMC - Anchor
Berenogen - Neuzen - 3D kaders

ROVATI, Heidebloemlei 4, Schoten
Tel. 03/658.37.97

Open: ma-di-wo-do: 14-17u en na afspraak

Bredabaan 777 • 2930 Brasschaat • T. 03-272 06 77 • info@fi tentan.be

FITTER • SLANKER • VERSTEVIGING • GESPIERDER 

GRATIS  
proefsessie 

en een 
fi guuranalyse 

www.fi tentan.be

20 min met de E-fi t 
(electro stimulatie) is 
gelĳ k aan 1,5u fi tnessen.
Deze technologie acti-
veert alle grote spier-
groepen (armen, benen,
billen, buik, borst, rug, 
...) en de dieper liggende
spieren.

WANDELING NAAR FORT- EN BUNKERMUSEUM
Sint-Mariaburg herdenkt gesneuvelden, Wereldoorlog I op zondag 11 november. Het weekend van 9, 10 en 11 november staat 
volledig in het teken van de herdenking ‘einde WO I’. Vrijdagavond 9 november wordt om 20.30 uur in de parochiekerk Onze-
Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand te Mariaburg het concert ‘Bezette Stad, een ballon die barsten gaat’” verzorgd door de 
C-koren van Ekeren.  In de Sint-Lambertuskerk in Ekeren-Centrum wordt zaterdagavond om 20 uur het concert ‘Remembrance 
1914-1918’ gebracht door Labore et Constantia samen met de Finches (zusjes Vinken). Zondagvoormiddag brengt het districts-
bestuur een bezoek aan de verschillende Ekerse monumenten voor de gesneuvelden en wordt in de Sint-Lambertuskerk een 
gedachtenisviering gehouden. In de namiddag om 14 uur begint aan het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, een 
cultuurhistorische wandeling via straten die naar gesneuvelden genoemd zijn naar het ‘Fort- en Bunkermuseum’ van Michel Em-
bregts aan de Schriek 202. Leden van het Heemkundig Documentatiecentrum begeleiden de wandeling. In het Wijkcentrum kan 
men de panelen bekijken, waarop de geschiedenis van de gesneuvelde Mariaburgse soldaten is afgebeeld. Via het monument 
aan de kerk wordt vervolgens over het spoorwegviaduct  naar het unieke museum gewandeld. Hier kan een gigantische collectie 
foto’s  en voorwerpen bewonderd worden die verwijzen naar de forten in België, de prikkeldraad aan de Belgisch-Nederlandse 
grens, de Antitankwal, de Maginotlinie, enz. Deelname is kosteloos. Na het museumbezoek kan nagepraat worden in het Wijk-
centrum. Ook is het mogelijk daar een luxevel postzegels met afbeeldingen van de gesneuvelden aan te kopen tegen 20 euro.
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Toneelgezelschap “De Nieuwe Kompanie” brengt dit najaar de ijzer-
sterke zwarte komedie  van Walter Van Den Broeck. Door politiek 
opportunisme en hebzucht gedreven tracht Hubert het ouderlijk huis 
te laten onteigenen. In de veronderstelling dat zijn opzet zal slagen 
is hem al een schepenambt toegewezen. Bovendien zou de toren 
die vader als monument van alles wat het leven hem niet gegund 
heeft, moeten worden afgebroken. …Maar vader buigt niet! Met 
meesterlijke, levensechte dialogen tekent de auteur de herkenbare 
personages in een herkenbaar, bitter en tijdloos verhaal, terwijl hij 
er toch in slaagt om regelmatig ontspannende lachmomenten in 
te bouwen . Een machtig stuk waar U later nog over napraat. Het 
sterkste dat we tot nog toe brachten! We spelen in de Ruiterhal 
(gemeentepark Brasschaat) op 30/11, 1,6,7 en 8 /12 telkens om 
20h00, en op zondag 2/12 (uitverkocht) om 14h30. De reservaties 
lopen als een trein, dus wacht niet te lang en reserveer op: de re-
servatiepagina van www.denieuwekompaie.be of mail met: info@
denieuwekompanie.be of bel met Monique op: 0475/900772 alle 
dagen tussen 10h00 en 20h00.( Zondag 2/12  is bijna uitverkocht!) 
Tot in de zaal !! (Voor degenen die al geboekt hebben: uw tafeltje en 
welkomstcava zal klaar staan!)

Vaarwel 2018 - Wij verwelkomen 2019
 met heel veel swing en ambiance!

Door het overweldigend succes van vorig jaar en 
om alles in super goede banen te leiden, vragen 

wij u zo spoedig mogelijk in te schrijven!

Buffet à Volonté

Samen met
Partydj Paul
Inschrijving + info

0488 169 050 - 0487 754 957

31 december 2018
Waar: Feestzaal APOLLO
 Filip Williotstr. 22
 2600 Berchem
Wat: Eten en drinken
 zoveel u wil
 voor € 65/pers.
Open: om 19u - start: 20u

Sporthal 
de Zandbergen

ZONDAG 11 NOVEMBER

ROMMELMARKT

Ontspanningslaan 2
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Open van 9u tot 17u
Info 0488 169 050

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 ???

Sint-Jozefparochie (Driehoek)
Stiltemoment: woensdag 14 november om 19.30 u. in de 
kapel (achterkant kerk) ‘Zal er morgen vrede zijn?’ “We her-
denken op heel veel manieren ‘De Groote Oorlog’. Musicals 
brengen ons de wrede gebeurtenissen terug in herinnering. 
Oorlog is vernietigend. Zal er morgen vrede zijn? Hoeveel 
oorlogen woeden er vandaag in de wereld? Zal er morgen 
vrede zijn? Het antwoord is “neen”. Tenzij, ja tenzij, we het 
heft niet in eigen handen nemen. Wij zijn niet de producers 
van het leven. Wij maken de vrede niet. Vrede ontvang je, lief-
de krijg je, tederheid is een geschenk. Vrede is een cadeau 
dat je krijgt. Als we onze handen en ons hart openhouden zal 
er morgen vrede zijn. Als we onze handen ballen tot vuisten, 
zal er morgen geen vrede zijn.” Iedereen van harte welkom!

Te huur: Brasschaat, su-
per centraal boven Del-
haize. Appart. m 2 slpk, 
120m², 2e verd., lift, rui-
me living, badk. inloop-
douche, wc, keuken met 
toest., berg., kelder, cv, 
gas, epc 145. Foto’s op 
immoweb ref 7788464. € 
695 + garage. 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 

Bomenpatr ickgeerts@gmail .
com Vellen en snoeien 
van gevaarlijke bomen, 
coniferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

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

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

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

Te koop: Droog brand-
hout eik, beuk €85m min 

160. 03/667 60 97

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: Be-
zett., gypr., beteg., par-
ket, schild., afbraakw., 

Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

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

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
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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

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Voor al uw bpost verrichtingen

HOOGBOOMSTEENWEG 17 | 2930 BRASSCHAAT | T 03 651 31 00 

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

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

PATTYN

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

 van zolder, 
kelder, appartement, wo-
ning. Opkoping redelijke 
inboedels. 0492/822 180

Te Huur: app. te Goor-
eind, 1ste verd. nwe 
keuken, wnkmr, badk., 
2 slpkms, aparte WC, 
vrijstaande garagebox, 
geen boven of onderbu-
ren!!! Geen huisdieren. 
huurprijs p/maand 685,00 
euro Tel. 03/235 49 10 

Schilderwerken, Gy-
proc, Laminat., All., sor-
ten, Bezett., schilderkl. 

Vrouw zoekt werk: Ba-
bysitten, poetsw., str., 
enz. Madouce 0466/037 
596

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

De vzw VRIENDENKRING VAN “DE MICK”
organiseert opnieuw, op algemeen verzoek,

een optreden van

DE GRUNGBLAVERS

Eén avond met de Grungblavers en  u zal nooit meer op 
dezelfde manier naar uw lievelingsliedjes luisteren !!!

De toegangsprijs bedraagt  € 35,-
Kaarten kan u bestellen, elke werkdag tussen 9 en 17u,

op het tel. nr.  03/217 10 00

Zij brengen een volledig nieuwe show en spelen naar 
goede gewoonte het dak er weer af!

20 november 2018 om 20.00 uur in het Cultureel
Centrum Merksem, Nieuwdreef 135 te 2170 Merksem.
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ACG is een maatwerkbedrijf met een sterk sociaal, ethisch en ecologisch engagement.

Planner Groenzorg

Aanbod

Interesse?

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)

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

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Na een moedige maar oneerlijke strijd
is van ons heengegaan onze lieve mamy

Léa Baneton
gewezen collega 
van OCMW Brasschaat

echtgenote van Serge Claude

geboren te Hensies op 9 maart 1940
overleden te Brasschaat op 30 oktober 2018

Dit melden u :

Serge Claude
haar echtgenoot

Pascale De Swerdt
haar dochter

Judith Dillen
haar kleindochter

U wordt vriendelijk uitgenodigd
de afscheidsplechtigheid bij te wonen

op zaterdag 10 november 2018 om 11 uur,
in de Tuinaula van Quirijnen i Sereni,

Augustijnslei 58 te Brasschaat.

Bloemen, noch kransen.

Bredabaan 983/0001 - 2930 Brasschaat

Quirijnen 03 650 15 15

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

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

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

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

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

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

0497/898 791 of mail 
janssensdina@gmail.com

GESCHENKENBEURS 
STEINERSCHOOL DE WINGERD

“Dat het er altijd zo gezellig is.” of “Wat je daar voor de feestdagen kan kopen vind je nergens 
anders!  ”De meningen over de jaarlijkse geschenkenbeurs zijn unaniem positief.  Volgens 
Leen Schillemans van de oudervereniging – de groep ouders die de geschenkenbeurs orga-
niseert – is het succes een logisch gevolg van een jarenlange investering.  “We kunnen het 
ons de laatste jaren permitteren om keuzes te maken in het aanbod van de standhouders.  Zo 
kiezen we resoluut voor duurzame producten, focussen we op een divers aanbod en zorgen 
we ervoor dat we een meerwaarde bieden ten opzichte van bestaande winkels.”  Naast juwe-
len, duurzaam, houten speelgoed of de mooiste boeken is er ook plaats ambachten en tal van 
handgemaakte creaties. Steinerschool De Wingerd in Brasschaat is met voorsprong een van 
de mooiste en gezelligste scholen in de wijde omtrek.  De groene omgeving, de ruimte voor de 
kinderen en ook hier weer de duurzame materialen zorgen voor een warm klimaat op school.  
“Een oase van rust, en dat is zelfs op een drukke geschenkenbeurs niet anders.”  Daarnaast is 
het ook de rol van de ouders die een cruciale rol speelt in het reilen en zeilen van deze school, 

mee aan de school.  Zo heeft de ‘groengroep’ de volledige kleuterspeelplaats nog avontuurlij-
ker, veiliger en mooier gemaakt.  De broodoven en de smidse zijn voorbeelden van ambachten 
die opnieuw aan bod komen omdat enkele ouders hier soms zelf jaren aan gebouwd hebben.  
Zo maken wij hier ‘samen school’.” Aldus Leen. Laat u betoveren door de magische sfeer 
van de geschenkenbeurs van De Wingerd!  U vindt er niet alleen de mooiste en origineelste 
kerstcadeaus (je kan hier zelfs prachtige kerstbomen bestellen aan een zeer scherpe prijs), het 
is ook ‘the place to be’ om naar live muziek van de kinderen te luisteren bij het vuur, lekkers 
te eten in het restaurant of af te tellen wanneer je jouw (klein)kinderen hier kan inschrijven…  
Lekker en gezond, voor ieder wat wils en een breed, verantwoord aanbod. “We zijn misschien 
niet de grootste, wel de gezelligste geschenkenbeurs.” besluit Leen.  Laat het aftellen maar 
beginnen! Geschenkenbeurs Steinerschool De Wingerd Vrijdag 16 (19-22u) en zaterdag 17 
(11-18u) november
Zwemdoklei 3, Brasschaat, www.steinerschooldewingerd.be
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Magda Van de Vĳ ver is overleden. Magda was beter bekend 
onder de naam Magda Soetens. Ze werd 68 jaar en overleed 
in haar thuisbasis Brasschaat na een kortstondige ziekte. Ie-
dereen zal zich Magda herinneren als een zeer warme dame 
met een groot hart en steeds bereid haar medemensen te 
helpen waar het kon.
Magda werd geboren in Antwerpen op 28 juli 1950. Ze was 
kleuterleidster en gaf in haar woning zwemles aan kinderen. 
Het moeten er ontelbaren veel zĳ n geweest die bĳ  Magda 
hun waterangst leerden overwinnen. Magda was ook jaren-
lang actief bĳ  Ziekenzorg Maria-ter-Heide. Ze heeft zich ook 
ingezet om het beeld van Alphonse della Faille op het Ze-
geplein te krĳ gen. Zonder haar doorgedreven inspanningen 
was het er wellicht niet gekomen. Ze kon de nodige fond-
sen verzamelen en beeldhouwer Leo Nelen overtuigen een 
beeld te maken van deze weldoener uit Maria-ter-Heide. 
Magda was actief in het oudercomité van het Sint-Michiels-
college.
De laatste jaren woonde Magda met haar echtgenoot in 
Blankenberge, maar ze kon Brasschaat niet achterlaten. 
Naast haar inzet voor de zwakkeren in de samenleving toon-
de ze ook haar politieke engagement. In 1982 nam ze voor 
het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stond 
toen op de lĳ st van de toenmalige CVP en werd meteen 
verkozen. Dat was ook het geval in 1994 en in 2000. Voor 
de verkiezingen van 2006 kwam Magda voor het eerst op 
de lĳ st van Vlaams Belang voor. Ook daar zorgde haar inzet 
voor heel wat voorkeurstemmen. Bĳ  de gemeenteraadsver-
kiezingen van oktober dit jaar stond Magda Soetens op de 
tweede plaats van de Vlaams Belanglĳ st in Blankenberge 
waar ze woonde. Ze behaalde daar de derde meeste voor-
keurstemmen wat haar net geen zitje opleverde. 
Magda Soetens overleed op woensdag 24 oktober in de 
palliatieve eenheid De Lotus in De Mick in Brasschaat. 

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

1e prijs: Leo Dom  ”Oude man met hoed”
2e prijs: Colette Dedyn  “Kasteel van Brasschaat”
3e prijs:  Paul De Beenhouwer “Kalmthoutse heide

Met dank aan de talrijke bezoekers

Uitslag “Prijs van het publiek” ’t Blad
Groepstentoonstelling van 19 - 28

oktober 2018     Sint Jozefskapel  Brasschaat

Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse en andere wereldwijnen

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend

Eric

Wanneer? Vrijdag 09/11/2018 van 19u - 22u • zaterdag 10/11/2018 van 14u - 19u
zondag 11/11/2018 van 14u - 18u

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)

E-mail: dewingerdstok@live.be

Tel.: 03/665 24 31
GSM: 0477/191 027

www.dewingerdstok.be

Neem je tijd om te proeven, wanneer jij dat wil, 
breng je familie en/of vrienden mee en kies je wijn voor de feestdagen

“Almal is baie welkom”

Namens Guldensporen Brasschaat reikte voorzitter Frederik Pieters dit 
jaar, naar aanleiding van de wedstrijd voor het uithangen van de Vlaamse
Leeuwenvlag op 11 juli, een cadeaubon uit aan Audrey Verschuere.
Zij koos voor het Brasschaatse restaurant La Cerisette.

Winnaar etentje
Guldensporen Brasschaat

€ 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



Brasschaatse Film,     Nr. 45,     7-11-2018  14

Dag Davy, vooraleer we iets meer 
horen over Torina, vertel eens wat 
over jezelf.
Ik ben Davy De Witte, sinds 1 juli 
2017 eigenaar en uitbater van de 
Alvo-supermarkt in Brasschaat-cen-
trum, bij velen allicht eerder bekend 
onder de naam Torina. Zelf ben ik 
niet afkomstig uit Brasschaat, maar 
van Waasmunster, en door toeval 
eigenlijk in deze gemeente beland. 
In mijn softwarebedrijf hebben we 
de laatste jaren een aantal projecten 
opgestart in de retail. Door deze op-
drachten is mijn interesse aangewak-
kerd voor deze sector en kwam de 
opportuniteit om een winkel in eigen 
beheer te nemen. 

Je hebt dus naast de winkel een 
eigen softwarebedrijf. Zullen we 
hiervan in de toekomst iets kun-
nen terugzien in de winkel? 
Door onze opdrachten in het verle-
den hebben we talrijke mogelijkhe-
den gezien die we zouden kunnen 
toepassen in de toekomst, om van 
onze buurtwinkel een moderne su-
permarkt te maken, met een leuke 
shopervaring. Maar we willen stap 
per stap gaan. Hiervoor zijn we in 
een eerste fase onze renovatie aan 
het voorbereiden, want het moet ge-
zegd, onze huidige inrichting is ver in 
de vorige eeuw blijven stilstaan.  

Wat sprak je aan in Torina om over 
te gaan tot een overname?
De uitdaging trok me aan om deze 
winkel een make-over te geven en 
40 jaar verder in de tijd te katapul-
teren. Torina is een prachtig concept 
van een buurtwinkel met service naar 
de klanten toe, we leveren een totaal 
andere beleving dan in een gewone 
supermarkt. En dan verdienen onze 
klanten natuurlijk om te kunnen win-
kelen in de meest optimale omstan-
digheden. Zelf geloof ik dat naar de 
toekomst toe de buurtwinkel meer en 
meer aan belang gaat winnen. Ook 
jonge mensen zijn gecharmeerd door 
onze authenticiteit en het menselijk 
contact.  Het bestaande team heb-
ben we mee overgenomen, zodat de 

reeds bestaande klanten van Torina door 
hun vertrouwde mensen bleven bediend 
worden, nieuwe klanten zijn vol lof over 
onze vriendelijkheid en behulpzaam-
heid.

Zijn er zaken die je reeds veranderd 
hebt tijdens je eerste jaar, om jouw 
eigen stempel te drukken op de zaak?
We hebben ons in het eerste jaar vooral 
gefocust op het operationele, met an-
dere woorden de motor van het bedrijf 
moderner gemaakt, vooraleer we aan de 
carrosserie gaan beginnen. We spreken 
hier vooral over bijvoorbeeld de uurroos-
ters van het team aanpassen in functie 
van de drukte in de winkel, bestelproces-

-
den, gewijzigde openingsuren. Nu zijn 
we doorlopend open over de middag, 
waar Torina vroeger een uurtje sloot. En 
belangrijk, we zijn als enige supermarkt in 
Brasschaat centrum EEN VOLLEDIGE 
ZONDAG OPEN VAN 8U30 TOT 17U30, 
zet dat maar in vet en drukletters, haha. 

Ik kan me voorstellen dat dit zowel 
voor klanten als personeel niet mak-
kelijk moet zijn geweest om plots met 
een nieuwe wind geconfronteerd te 
worden.
Natuurlijk is verandering altijd wat onge-
makkelijk, maar onze sector verandert 
tegenwoordig zo snel, dat verandering 
noodzakelijk is. Waar in het begin er 
steeds een vorm van wantrouwen en 
tegenkanting is, merken we wel dat zo-
wel bij het merendeel van onze klanten 
en personeel een sympathie ontstaat, 
en mensen nieuwsgierig zijn naar onze 
plannen. Ik ben de eerste om te zeg-
gen dat we tijdens dit proces niet altijd 
de bal juist slaan en op sommige pun-
ten moeten bijsturen of teruggrijpen naar 
het oude, maar belangrijk is dat we in de 
juiste richting vooruit evolueren.

Je sprak over bestaande en nieuwe 
klanten, wat is het type klant dat bij 
Torina komt winkelen?
Torina staat of stond erom bekend vooral 
een ouder publiek aan te trekken. Dit is 
langs een kant niet verwonderlijk, gezien 
onze service die we aanbieden. Indien 
nodig zetten we de boodschappen zelfs 

tot in de auto van onze klant, zot hé?  
Echter vind ik het als 37-jarige ook 
leuk als ik een goeiedag krijg als ik 
binnenkom en vriendelijk bediend 
word als klant. Ik merk dat deze 
boodschap stilletjes aan ook begint 
door te sijpelen naar de jongere 
Brasschatenaren.  Sinds onze over-
name trekken we 10% meer klanten 
aan, wat een serieuze stijging mag 
genoemd worden. Ik ben er van 
overtuigd dat dit nog meer kan zijn. 
Waarom zouden bijvoorbeeld enkel 

aan-huis-leveringen? We doen dit nu 
op dinsdag, donderdag en vrijdag, 
en voor senioren is dit een topser-
vice, maar dit mag gerust nog verder 
groeien. Colruyt zou dit in 2019 ook 
beginnen doen, maar Torina doet dit 
al jaren! 

Met een zulke service, kan eenie-
der dan vinden wat hij nodig heeft 
bij jullie?
Torina bestaat sinds 1956 en is daar-
mee één van de oudste bastions van 
Brasschaat, m.a.w. ge zijt pas echt 
van Brasschaat als ge bij Torina win-
kelt, haha. Maar even serieus, men-
sen die bij ons de eerste keer komen 
winkelen geven vaak de opmerking: 
“Amai, ik wist niet dat jullie zoveel 
aanbod hadden”.  Het is blijkbaar 
een misvatting dat we een kleine su-
perette zijn om snel snel wat groen-

kan natuurlijk, maar we bieden veel 
meer dan dat. De goedkoopste zijn 
we niet, we zitten op het prijsniveau 
van een Delhaize, maar een klant 
krijgt er heel wat voor terug. Zo is 
onze groenten- en fruitafdeling in 
bediening en we houden dit ook zo 
in de toekomst om te kunnen letten 
op de kwaliteit van deze producten. 
Onze verstoog heeft een uitgebreid 
assortiment met bereide gerechten 
uit eigen keuken en we maken onze 
salades zoals kip curry, vleessalade 
en dergelijke nog zelf, en dit proef je!  
Ons team bereidt zo ook de beste 
belegde broodjes hebben van Bras-
schaat.  Niets beter dan een smoske 
met vers afgesneden kaas. Verder 
kan je kiezen tussen topproducten, 
zoals kazen geselecteerd door kaas-

van het Italiaanse Levoni, speciale 
delicatessekoekjes om je vingers van 
af te likken en ons vers afgebakken 
stokbrood begint stilaan een begrip 
te worden. Ik zou zeggen, ik nodig ie-
dereen uit om bij ons binnen te sprin-
gen om alles te ontdekken. Ons team 
staat alvast paraat. 

Bedankt Davy voor dit interview 

NIEUWE TORINA SUPERMARKT

Volledige zondag open van 8u30 tot 17u30
Interview met Davy De Witte, eigenaar

Dr. Roosensplein 7 - Brasschaat
Tel. 03 651 84 90  -  Fax: 03 653 52 59
Open: ma., do. en vrij: 8:30-19:00
 di.: 8:30-19:30
 wo: gesloten
 za.: 8:30-18:00
 zo.: 8:30-17:30

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

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

Ik zoek werk als huis-
houdelijke 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

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)

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

Man zoekt werk. 
0465/495 664

Dames en heren, ver-
wen uzelf v. 1 uur. Pe-
dicure  m. vernis €35, 
manicure €20, a. huis 
m. voetmassage. Ingegr. 
nagels, eksterogen. erv. 
enkel op afspr. 0496/908 
029, Eva Strijbos
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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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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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

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

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

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.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

EFT of REIKI: laat eindelijk die remmingen los
In het Dakhuus op de Bredabaan 696 kan je leren om via EFT 
(Emotional Freedom Technique) de remmingen, die je doen en 
laten beperken, op een eenvoudige manier los te laten. Het zit 
in grote zowel als in  kleine dingen. Zowel in het durven opslag 
vragen aan je baas, als opeens verlegen worden als iemand 
je aanspreekt. In één dag, op zaterdag 08 december,  krijg je 
deze techniek onder de knie. Of ligt Reiki je meer ? Reiki kan 
helpen om blokkades van stress, emoties, zorgen, verdriet op 

activeert je zelfgenezende krachten, geeft je betere inzichten 
en brengt lichaam en geest in evenwicht. Eveneens op één 
lesdag, zaterdag 01 december, verbindt Reiki je terug met je 
essentie. 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 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

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

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

Babysit zoekt werk: 
Poetsen, strijk, babysit-
ten. 0467/600 845 Anna

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

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

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

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

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

Gratis opruimen van in-
boedels 0478/536.719 
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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

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 NOVEMBER = GRATIS KLEUR 
OP ALLE RAMEN EN DEUREN*

* Vraag naar onze voorwaarden

C
MADEMOISELLE

CHARLOTTE

uw
FeestArchitect

Ondersteuning en uitvoering din-
ners en feesten aan huis

Charlotte Vissers
0477 77 30 14

www.mademoisellecharlotte.be

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

Ik zoek poetswerk en 
strijkwerk. 0466/067 599

Te koop: Shopper, nieuw 4 
wieltjes. € 50. 0473/606 604

Snoeien en vellen van bo-
men. Goedkoop verw. van 
coniferen en laurierhagen, 
uitfrezen van stronken. Ei-
gen hoogtewerker besch. 
Tel. 0498/714 812

Slanke sympathieke 
sportieve. man zkt 65j-68j 
vrw. 0472/136 723

Te huur: App. 2e verd. 1 
pers. - 1 slpk, kkn, bdk + 
douche. Rustig pers. wijk 
Kaart. Tel. 03/651 85 75 - 
0497/917 161

68 jarige knappe man 
zoekt vriendin v. vriend-
schap. 03/653 11 52

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79. 
Ook v. kleinigheden.

Te huur instapklaar appart. 
1e verd (duplex) tolbareel 
13 Brasschaat, 2 slpk, 
dressing, terras, garage. 
€ 750 tel 0470/313 126

Extra ochtendprogramma van Café Chantant
met Hans Primusz in het Wijkcentrum Mariaburg
Op drie dagen tijd waren alle kaarten uitverkocht voor ‘Café Chantant’, ge-
organiseerd door Dans- en Turnkring Antverpia vzw in samenwerking met 
Wijkwerking Mariaburg vzw. Hans Primusz wil om 14.30 uur met begelei-
ding van zijn piano het aanwezige publiek mooie liedjes, evergreens zowel 
als volksmelodieën, laten zingen. Deze vermaarde dirigent, inwoner van 
de Van de Weyngaertlei in Sint-Mariaburg, was zowel in 2016 als in 2017 
samen met zijn zus Hannelore te gast  in het Wijkcentrum aan het Van de 
Weyngaertplein 38. Met ‘Vergeten Geluk’ en ‘Franse chansons’ brachten 
ze twee liedjesprogramma’s die een uitverkochte zaal bijzonder bevielen. 
Inmiddels is Hans Primusz zo populair, dat het programma van zondag-
middag 2 december in een minimum van tijd uitverkocht was. De voorbije 
jaren dirigeerde hij koren die samen met K’s Choice en Bart Peeters in de 
Singel onvergetelijke uitvoeringen brachten. Ook zaterdag 8 december zal 
hij op het Operaplein in Antwerpen 600 koorzangers dirigeren die samen 
met K’s Choice (Sara en Gert Bettens) de Winter van Antwerpen zullen 
inzingen. Sint-Mariaburg heeft de eer één week voordien deze bevlogen 
musicus in eigen midden aan het werk te zien. Het bestuur van Dans- en 
Turnkring Antverpia vzw en Wijkwerking Mariaburg vzw hebben beslist om 
zondagvoormiddag om 10.30 uur nog een extra voorstelling te brengen 
van ‘Café Chantant’. De plaatsen zijn beperkt. Daarom is het aanbevolen 
onmiddellijk kaarten te bestellen tegen 15 euro (1 consumptie inbegrepen) 
bij kristin.vanin@telenet.be  of bij bestuursleden van Dans- en Turnkring 
Antverpia.
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

Brasschaat, De Aard 4:
Charmante woning met op het gelijkvloers: living met berging, eet/bureauruimte, 
keuken met eethoek, berging, toilet, hall dat toegang geeft tot de tuin met terras en 
loungeruimte. 1ste verd.: 1 zeer ruime slaapkamer met ingemaakte kasten, 2 kleinere 
slaapkamers, vernieuwde badkamer met bad, lavabo en toilet. Van de zolderruimte 
kan eventueel nog een slaapkamer gemaakt worden. Recent vernieuwde: elektriciteit, 
ketel en dak. De slaapkamers en living zijn voorzien van airconditioning. EPC 287 kWh, 
elektrische keuring conform, Opp.: 286m², K.I.: € 745 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV)

(Immoweb: 7811258)

Brasschaat, Bredabaan 1017:
Centraal gelegen woonhuis/handelspand met op het gelijkvloers: vooraan ingericht als 
kantoorruimte, achteraan: toilet, ruime open keuken, eetkamer, living, terras en tuin. 
1ste verdiep: 1 zeer ruime slaapkamer ingericht als bureauruimte en 1 ruime slaapka-
mer, badkamer met bad, douche en lavabo, een aparte toilet en ruimte voor aansluiting 
was/droogmachine. 2de verdiep: 2 slaapkamers. Woning is voorzien van airconditio-
ning en alarm. EPC 198 kWh, elektrische keuring conform, Opp.: 360m², K.I.: € 913
(VG, WG, GDV, GVKR, VV) (Immoweb: 7810838)

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.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Hobbytentoonstelling in “Ons Middelheem” 10/11 en 11/11 

Zaterdag 10 en zondag 11 november organiseren we een grote hobbytentoonstelling  in Ons Middelheem .We nodigen iedereen uit om onze creaties te bewonderen, 
o.a. borduurwerken, breiwerken, haakwerkjes,  bloemstukken, knutselstukjes, zelf gemaakte kleding en accessoires, reizen en uitstappen op groot scherm, dit alles 

om U tegen te zeggen! Deuren open vanaf 13.00 uur.Inkom gratis. Dit is een echte gelegenheid om met Femma kennis te maken, haar activiteiten eens van dichtbij te 

zelfgemaakte  hebbedingetjes. Meer info: Monique Boucquey tel: 03/ 651 48 93

Te huur: Studio-app. 1e V. 
Lift, groen centr. Brassch., 
rustig, Br. 449 hoek Door 
Verstr. lei, park, hal, liv. m. 
nwe ing. open kkn, 1 slpk, 
badk. met ligbad douche, 
gar., kelder. Vrij, €595 + € 
45k. Tel. 03/651 31 89 of 
0474/409 223

Luxe studio te huur 
Brechtsebaan 23 Brassch 
GSM +32 466 42 08 07

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 239.000,- € 219.000,-

€ 569.000,- € 245.000 € 475.000

€ 525.000,-

TE HUUR:
Stabroek, A.C. Swinnestraat 15

TE KOOP:
Ekeren, Kapelsesteenweg 637

TE KOOP:
Kapellen, Larikslaan 5

TE KOOP:
Wuustwezel, Oude Baan

TE KOOP:
Braschaat, Tolbareel 15b

TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 572

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app HOB 2eV 3 slpk 

*Meer info op www.dvv.be/auto of www.dvv.be/wonen

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekerings-
onderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW 
BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL 09/2018

   AUTO- en WONINGVERZEKERING

Auto- en/of woningverzekering

*GRATIS
2 maanden

Bij DVV Verzekeringen luisteren we 
naar u en helpen u met het beheer van 
uw verzekeringen. Een hele 
geruststelling, 
zeker als het eens echt mis gaat.

Neem tussen 10/09 
en 11/11/2018 een 
autoverzekering of een 
woningverzekering Cocoon en 
krijg 2 MAANDEN GRATIS*.

Kom langs in ons kantoor of kijk snel  
op www.dvv.be. Wij helpen u graag.

Oef, een mens.

MATRIX NV
Bredabaan 661  
2930 Brasschaat
03 650 10 20
info@matrixnv.be  
www.matrixnv.be

OPEN KIJKDAG
zat 17/11 tss 11u-13u

Sorenco Schilde • 03 385 88 88 • www.sorenco.be

Wij zijn 

voor onze 

klanten 

op zoek 

naar panden, 

projecten en 

bouwgronden!

Charmante Proven-
çaalse villa ,1912 m², 5 
slk ,2 badk,polyvalente 
ruimte, bureel. TOP 
PRIJS/KWALITEIT!!! een 
aanrader! Ook wonen/
werken. ref 3464553,

prijs: €575.000

Stijlvolle Franse villa, 3106 
m², 5 slk,4 badk,. Veel ruimte, 
perfecte staat, zwembad.
Ideaal als familievilla, ook 
prima wonen/werken!!Zeer 
rustig, veel privacy, en een 
Top-tuin!! Ref : 3578231

Luxueus park appt, 240 
m², Domein de List, 1e 
verd, 3 slk ,2 badk. 
ref 3593055

prijs: €649.000

SCHOTEN

SCHILDE

ZOERSEL/SCHILDE

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

Zat 10 en zond 11 nov: expo in St Jozefkapel
Schilderijen van Ivo Côme en foto’s op  groot formaat van Dirk 
Van Roey: Foto’s als digitale waarnemingen zonder enige beeld-
verwerking achteraf; verrassende perspectieven, subtiele kleu-

Dakwerken: 

125

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 

Ik zoek werk: 

Te koop gevraagd: Spul-

Voor een klus 

 
kraan kapot. Bel nu 

Brasschaat Mth.

-
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Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

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

Gezocht: Caravan stal-
ling. 0476/418 769

Man zoek werk. 0467/645 
311

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

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

Te koop winterbanden 
Uniroyal 215/55R16H. Tel. 
0474/081 623

Te huur: Gr. gemeub. 

595. 0495/214 041

Te koop: Vijverpomp 
Aquom-max 600 lucht-
pomp LA28B. P.o.t.k. 
Gsm: 0476/474 235

KINDERBOERDERIJ MIKERF ORGANISEERT 
HET FEEST VAN SINT-MAARTEN OP ZONDAG 11 NOVEMBER

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 kinderen, 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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NU ISOLEREN!
wacht niet langer, bel nu 0476/299 499

Na-isoleren van binnenuit met unilin u-therm 
dikte naar keuze, alle naden afplakken en alle 
kieren en spleten op-spuiten met pur schuim.

Na-isoleren van binnenuit met renotherm 
gipskartonplaat of gipsvezelplaat. 2 in 1 
geïsoleerd & afgewerkt (inclusief damp-
scherm), optimale thermische sluiting met 
tand en groefsysteem, handig formaat ideaal 
voor zoldergaten.

Na-isoleren van zoldervloer met renotherm 
OSB plaat of spaanderplaat. 2- in-1 geïsoleerd 
& afgewerkt (inclusief dampscherm), optimale
thermische sluiting met sponning systeem, 
handig formaat ideaal voor zoldergaten. Lichte 
plaat met hoge drukweerstand.

Brekelen 4 bus 9
2990 Wuustwezel

Hellend dak voor opslag

Hellend dak voor leefruimte

Zoldervloer isolatie

Bel voor GRATIS OFFERTE: 0476 299 499

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  

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

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

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

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

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

Rita Van Hullebusch stelt tentoon in ‘t Kratje
Rita Van Hullebusch maakt schilderijen in aqaurel, pastel, olie-
verf en acryl. “Hierbij wil ik graag iedereen uitnodigen om de meli-
moli van mijn werken te komen bekijken in kunstatelier ’t Kratje.” 
Zaterdagen 17 en 24 november 2018 van 14.00u tot 17.00u. En 
zondagen 18 en 25 november 2018 van 11.00u tot 17.00u. In 
Vormingscentrum ‘t Kratje. Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind.

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

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

Te huur: Dakapp. vol. 
gerenov., zeer ruime liv., 
ing. open kkn, 2slk, ap. 
wc, bdk. m. dub. lava-
bo en douchecabine, 
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

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
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WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

10-11/11 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

10-11/11 Annick Van Hoeck 0497/509 836

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 
10-11/11 MC Dierenartsen 03 636 05 83

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

BURGELIJKE 
STAND

Verhaeghe Sofía, 23-10-2018, St-Job-in-’t-Goor
Moerbeek Joanne, 23-10-2018, Brasschaat
Leemans Elise, 23-10-2018, Kapellen
Van Damme Ellis, 23-10-2018, Wuustwezel
Van Wallendael Daxx, 26-10-2018, Kalmthout
Pelckmans Paulien, 25-10-2018, Schoten
Verwaest Miller, 24-10-2018, Brasschaat
Hermans Liz, 24-10-2018, Ekeren
Zaïd Ayan, 24-10-2018, Essen
Elst Andreas, 22-10-2018, Kalmthout
Volckaerts Gonzalez, 28-10-2018, Kapellen
Verhagen Maurits, 29-10-2018, Ekeren

Behiels Vince, 29-10-2018, Hoevenen
Leenaerts Liam, 26-10-2018, Kalmthout
Dille Léon, 29-10-2018, Brasschaat
Janssens Helena, 28-10-2018, Kalmthout
Strek William, 29-10-2018, Brecht
De Cock Elise, 29-10-2018, Brasschaat
Janssens Jacqueline, 26-10-2018, Merksem
Keyzer Thibaut, 30-10-2018, Kapellen
Bencsik Alexa, 11-10-2018, Wuustwezel
Burkom Adam, 15-10-2018, Brasschaat
Eloy Meireles, 24-10-2018, Essen
Talhaoui Noah, 18-10-2018, Brecht

Fondse Pieter, 72 jaar, weduwnaar van Reedijk Johanna, Aardenburg
Mortiers Louisa, 83 jaar, weduwe van Gilis Gerard, Antwerpen
Van de Vijver Magdalena, 68 jaar, echtgenote van Soetens Roger, Blankenberge
De Jong Marie, 82 jaar, echtgenote van De Grande Bertrand, Essen
Van Bael Lucien, 85 jaar, echtgenoot van Brands Martha, Kapellen
Verdijck Remy, 86 jaar, weduwnaar van Bogaerts Theresia, Kapellen
Verboven Madeleine, 80 jaar, weduwe van Matheysen Joannes, Wuustwezel
Van der Donck Renaat, 88 jaar, weduwnaar van De Troyer Maria, Kalmthout
De Schutter Alfonsius, 94 jaar, echtgenoot van Willemsens Irma, Essen
Van Cakenberghe Elisabeth, 72 jaar, weduwe van Bourdiaudhy Norbert, Brasschaat
Freijsen Liliane, 82 jaar, echtgenote van Cornelissen Hugo, Brasschaat
D’hondt Diana, 85 jaar, weduwe van Schiltz Koenraad, Brasschaat
Driessens Maria, 83 jaar, Antwerpen
Isenborghs Eduard, 89 jaar, echtgenoot van Dierckx Rosa, Brasschaat
Baneton Léa, 78 jaar, echtgenote van Claude Serge, Brasschaat

ACHILLES SCHOCKAERT
kunstschilder

NODIGT U UIT OP ZIJN TENTOONSTELLING

Sint jozefkapel - Augustijnslei 76 - 2130 Brasschaat 
U kan er alle dagen terecht op

16-17 & 18 november & dit telkens tussen 11u en 18u 
Mail: achilles.s@skynet.be

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    12
DINSDAG    13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG      16
ZATERDAG   17

Ophaling huisvuil november

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Chemokar komt 
in je buurt

Te huur: volpension paar-
denstal te Brasschaat, 
dagelijkse beweging & 
winterpaddock. Vanaf 
2019 paddock paradise. 
Binnen- en buitenpiste, 
wasplaatsen, solarium, 
weiden, gelegen aan na-
tuur- en bosgebied. Info: 
0476-307.982 

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

super8, DV) op dvd
Omnivid videoproducties

0497 489 457

21e WINTERDUATLON van ’t Wezels Omslagpunt te WUUSTWEZEL: 
Kidsduatlon en Pannenkoekenjogging zondag 2/12

Op zondag 2 december komt in Wuustwezel iedereen aan zijn 
sportieve trekken: de recreatieve jogger, de kids, de competi-
tieve en recreatieve duatleet! Dit alles gaat door aan het wijk-
huis van Sterbos aan de Molenheide te Wuustwezel. Tussen 
9.30h en 11.00h kan er vrij gestart worden voor de jaarlijkse 
recreatieve pannenkoekenjogging. Er is keuze uit verschillende 
afstanden tussen 5 km en 15 km. Ook de allerkleinsten ver-
wachten we aan de start om 12.30h. In de kidsduatlon meten 
de jonge atleten tussen 6 en 12 jaar zich met elkaar. Na af-
loop zijn er pannenkoeken voor alle deelnemende kinderen. 
Om 14.00h gaat de 21e winterduatlon van start. Deze wed-
strijd staat open voor zowel solo’s als duo’s. Het eerste loop-
gedeelte bedraagt 4km, het mountainbiken gaat over 22km en 
het tweede loopgedeelte bedraagt 2km. Nieuw dit jaar is dat 
onze wedstrijd één van de acht wedstrijden is van het nieuw 
opgestarte ‘Hammer Nutrition Crossduatloncircuit’. Voor info en 
inschrijving kan je terecht op onze website: www.omslagpunt.
be of bij: Marc Bevers: 0494/40.21.68, Dré Billet: 03/669.87.44. 
Wij steunen met onze organisatie de VZW ADITI. Aditi is een 
advies- en informatiecentrum voor personen met een fysieke 
en mentale beperking, kwetsbare senioren en personen met 
een psychische kwetsbaarheid en hun netwerk (familie, be-
geleiders, zorgprofessionelen, ….). Zij kunnen er terecht met 
al hun vragen over seksualiteit en handicap en/of seksualiteit 
en ouderen. Info over hun werking vind je op www.aditivzw.be



Brasschaatse Film,     Nr. 45,     7-11-2018  23

OPEN
DEUR

DAG!
VAN 2 T/M 11 NOVEMBER
Kom langs en ontdek onze 

acties en kortingen!

CASINO AVOND 
Heb je tussen 2/11 en 30/12 
een aankoop gedaan? Dan 
mag je op onze kosten 

avond. Je maakt kans op 
Boomsesteenweg 892

Kalmthout
Brasschaatsteenweg 290
2920 Kalmthout

D E  K O O K S H O P

OPENDEURDAGEN VAN 
2 T/M 11 NOVEMBER!

Tijdens deze dagen loopt er in de 
winkel een leuke kortingsactie waar 
niet wij, maar jij de korting bepaalt!* 
Hoe leuk is dat!?
*voorwaarden in de winkel

-15%

-5%
-10%

Op zaterdag 3 & 10 
november kan je tussen 
14u-17u tijdens het winkelen 
ook genieten van de 
lekkernijen die 
klaargemaakt zullen 
worden op de Green Egg 
& Morso. 

Onze showroom
Brasschaatsteenweg 290
2920 Kalmthout

Telefoon 03 613 21 32

Uitzonderlijke 
openingsuren

Maandag t/m vrijdag
van 9u tot 18u

Zaterdag t/m zondag 10u tot 17u

www.dekookshop.be
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 Kapelsesteenweg 511-517, Ekeren

NOCTURNE
15 NOVEMBER
18u - 22u

by
®

meer acties en details 
op ohgreen.be

Wij verwelkomen iedere bezoeker 
met een hapje en een drankje!

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

‘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

In- en verkoop 
van oud goud 

en juwelen

Herstellingen
Eigen ontwerpen

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

CF Maatwerk & Montage
Gyproc • binnendeuren • 
schilderen • alle binnen-
afwerking alsook maat-
werkkasten en -keukens 

• dressings
0494 596 172 

frank1303coen@gmail.com

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


