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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.

GEREEDSCHAPPELIJKE
CADEAUKESWEEK!!!

KIJK SNEL BINNENIN EN 
MIS GEEN ENKEL CADEAUTJE!

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

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24

Greenpan kookdemo 
Zondag 25 november

Kookdemo Le Creuset
Zondag 2 december

Steeds van 13u tot 17u

KOM PROEVEN!

Ontdek onze fonkelende 
 

kunstkerstbomen.

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

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

GRATIS
SCHATTING

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

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

FEESTKLEDIJ VAN MAISON VICTOR
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS
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VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

De winnaar van de jaarlijkse ballonenwedstrijd van 
gemeenteschool 't Blokje georganiseerd in samen-
werking met de Bloemencorso Loenhout is bekend. 
De ballon van Floris Rombouts vloog 622 km tot in 
Tsjechië en hij is hiermee de absolute winnaar én 
afstandsrecordhouder! Op corsomaandag vindt er 
in Loenhout steeds een heus kinderfeest plaats. De 
dag na de bloemencorso brengen de kinderen een 
bezoek aan de kinderkermis, maken een ritje op de 
corsotrein en wonen het optreden van een clown 
bij. Want na weken van hard werken, moet er ook 
door de kinderen goed ontspannen en gefeest wor-
den. Daarnaast is er traditioneel ook de jaarlijkse 
ballonwedstrijd. Alle kinderen van gemeenteschool 
’t Blokje verzamelen ’s middags onder de kerktoren 
en op het belsignaal van de burgemeester laten ze 
hun ballon op. Gedreven door een sterke oosten-
wind werden de kleurrijke ballonnen al snel kleine 
stipjes die achter de wolken verdwenen. En dan 
is het voor de kinderen spannend afwachten. Zou 
mijn ballon gevonden worden? Zou de vinder dan 

mijn kaartje ook nog terugsturen? Donderdag 25 oktober was het moment van de prijsuitreiking 
daar. Maar liefst 101 kaartjes kwamen terug in Loenhout aan. Daarbij werd het afstandsrecord van 
de vorige jaren verpulverd! De ballon van Floris Rombouts is immers 622 km ver gevlogen, tot in 
Tsjechië! Ook de ballonnen van Lenno Gagelmans (605 km) en Lola Kritzen (556 km) legden een 
geweldige afstand af. De top 15 werd door het kindercorsoteam beloond met een leuk speelgoed-
cadeau van ’t Klavertje Vier. Momenteel denkt het organisatieteam van de kindercorso na over 
een andere invulling van het kinderfeest. Daarbij zal rekening gehouden worden met verschillende 
aspecten zoals ecologie en traditie. Ook de stem van de kinderen wordt hierbij gehoord via hun 
leerlingenraad van gemeenteschool 't Blokje.

CORSOBALLON VLIEGT 622 KM VER TOT IN TSJECHIË

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

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

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

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

Bijles Frans: 35j. erva-
ring (t/m 3e middelbaar) 
0486/553 687

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

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

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

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

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

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

Te koop:  Winterban-
den VW/Skoda Uniroyal 
205/55/R16H op stalen 
velg z.g.a.n. 0477/782 604 
€ 400 incl. Siervelg

59 jarige jonge man zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Polyvalent en flexibel 
werkman zoekt werk zo-
als poetsen, tuin onder-
houden, kleine klusjes, 
schilderwerk, enz. Goede 
referenties. Gsm 0476 
392 068 
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

€ 749*

OP = OP
  wasmachine 

WDB 005 WCS
*Enkel geldig op 23 

en 24 november 2018

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

Te huur: magazijn met 
achterl iggende grond 
van ongeveer 100m² 
te Bracchaat .  te be-
vragen 03.651.80.09 
e n  0 4 8 5 / 2 4 2 . 1 2 3  

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

@ rap moet gaan bel: 
Klus&Zo 0499/103 000 

Poetsvr. z.w. verzorg. v. 
oud. en kind., str. Spr. Sp. 
0492/510 412 (Sandra) 

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

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

Vrouw zoekt werk. Ref. 
erv. stri jk. Ser. aanb. 
0487/323 414 

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

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

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

gebracht 0475/820 
160. 03/667 60 97

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Bent u op zoek naar 
poetshulp? met dien-
stench.? Bel “eentje meer 
vzw”, geen wachtlijsten. 
Poetshulp beschikbaar. 
0488/408 720
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Na de eucharistieviering ging het gezelschap van Spearhead legervoertuigen, vaandeldragers, politie, au-
toriteiten, familieleden van gesneuvelde soldaten, oudstrijders, leden van vaderlandslievende verenigingen, 
Rode Kruis, brandweer en belangstellenden in kolonne richting monument voor de gesneuvelden aan het ge-
meentehuis. Na een korte toespraak werden de diverse kransen aan de voet van het monument neergelegd. 
De korte plechtigheid werd afgesloten met de The last post, de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw. Vervol-
gens trok het gezelschap naar het nieuwe gemeentehuis voor het planten van een vredesboom.  Tal van aan-
wezigen kregen de gelegenheid om de put rond de wortelkluit te vullen. De boom werd om praktische redenen 

Mikerf, waar hij nog vele generaties zal herinneren aan de vredeswens: “Nooit meer oorlog”. Tijdens de afslui-
tende receptie speelden de leerlingen van Gibo Mariaburg een aantal scenes uit de musical 14-18.

HERDENKING WAPENSTILSTAND

Van Hoecke
Interieur & Exterieur

Residentiële schilderwerken

0493/823 759
www.vanhoecke-interieur.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 21 november
Dagsoep

kroketten

Donderdag 22 november
Dagsoep

Visbeignet met Aïoli

Vrijdag 23 november
Dagsoep

van kip

Maandag 26 november
Dagsoep

Wok van kip met 
groenten en Mic

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

Spanje Calpe te huur 

chris.
anthonissen@icloud.com

Poetsvr. zoekt werk: 

Zoek gratis gerief 

 Mon, 

Bijles wiskunde,

Alle schilderwerken bin-

Te huur: ondergrondse 

 

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en 

-

Gratis bestek! Eerlijke prijzen
Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

Ptsvr. zkt werk. 

Te huur: Magazijn 100m² 

Bijles gevraagd, 

 

Afloop verstopt of je 
-

Te huur: -

Snoeien en vellen van bo-

-

Zoekt u een loodgieter? 

Te huur 

FONOPLATEN. Koop 



BLACK FRIDAY   12 DAGEN LANG!
 HAARDROGER EN STIJLTANG “HP8640/60” 
 -  haardroger: 2100 W, 6 standen
- stijltang: max 210°C. 
 901705 

25,-

HUBO KORTINGBON 

t.w.v. €10 

49,99

-50%
+

+ 

BLACK FRIDAY   12 DAGEN LANG!
 SCHEERAPPARAAT “S1510/04” 
 -  accu: Li-Ion  (40 min. gebruiksduur) - CloseCut-systeem -  Flex-scheerhoofden: 4 draairichtingen
- uitklaptrimmer. 
 901706 

HUBO KORTINGBON 
t.w.v. €10 

30,-
59,99

-50% +
+ 

 ROBOTSTOFZUIGER “DO7288” 
 - gebruiksduur: ca. 90 min- oplaadtijd: 4 u
- stofreservoir: 0,5 L
-  timer functie: tot 7 dagen vooraf programmeren
- afstandsbediening inbegrepen. 
 869779 

-50%
199,-

399,-

 AUTO OP ACCU 
  - vooruit- en achteruitversnelling - accu 12 V - led koplampen
-  multifunctioneel stuur met verschillende geluidseffecten
- veiligheidsriem - radio en MP3 - max. snelheid: 5 km/u. 

“AUDI R8”
 826787 

MET AFSTANDSBEDIENING!

 “VOLKSWAGEN MINIBUS” 
 842844 

189,-
239,-

-20%

215,-
269,-

De promoties zijn geldig tot 02/12/2018. 

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

74 cm.

-33%
99,99

150,-

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

Met ingebouwde dimmer!

BLACK FRIDAY   12 DAGEN LANG!
 SMARTPHONE “NOKIA 1 DARKBLUE” 
 - OS: Android 8.1 Oreo Go
- intern geheugen: 8 Gb
- schermgrootte: 4,5 inch. 
 901704 

40,-
89,99

+
-55%
HUBO KORTINGBON 

t.w.v. €15 

+ 
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Bestellen: philip.leflot@hotmail.com
Tel.: 0479 99 39 39

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

Bezoek museum De 
Reede en museum Eu-

geen Van Mieghem
In het museum De Reede 
bezoeken we, onder leiding 
van een gids, de tentoonstel-
ling uitsluitend gewijd aan 

van het bekendste werk (De 

bezoeken we, nog steeds met 
gids, het ernaast gelegen mu-

Te koop: Eiken tv-kast, 
elk aannemelijk bod. Tel. 
03/651 33 47

Te koop: Draperiën hand-
made Laura Ashley - Licht 
geel bloemmotief, 4 stuks 
lengte 1,55/2 stuks leng-
te 1,65. Prijs: € 65 incl. 
sierrails (wit hout) Tel. 
0475/292 311

Femma Brasschaat centrum

Lekker eten en drinken zonder te lang in de keuken te staan het 

Te koop: Houten logeer-
bed met matras, € 40. 
0499/204 094

Wie wil er gratis een 
kleine toercaravan op-
h a l e n ,  g e s c h i k t  a l s 
dierenverbli j f  voor de 
winter. 0499/204 094

Te koop: Indiatapijt Bid-
jar ± 345x245 €125. Tel. 
0486/182 752

Gratis inboedels oprui-
men 0478/536.719 

Heb je een drukke job of 
ga je op vakantie maar kan 
de hond niet mee? Geen 
probleem ! Bij mij ben je 
aan het juiste adres!. Een 
wandeling per dag of je 
hond langer bijhouden 
kan allemaal ! BEL me : 
0498/215.207 

Te koop: Design salon 
licht beige leder 3 + 2 zit  
nieuw sterfgeval. Fakt. 
prijs €8795 prijs overeen 
te komen 03/665 01 25 - 
0473/720 201

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

FATA MORGANA 
EEN BELEVENIS

In de Hemelhoeve Park van 

tablas en ritme instrumen-

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

Skiles in Rucphen NL. 
Informeer vrijblijvend. 
skimetlynn@hotmail.com

SVB Driehoek
23 november 2018 

24 november 2018 

25 november 2018 

Snoeien en vellen V. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603
www.garden-solutions.be

Ophalen v. oude elek-
tr. toest. en metalen. 
0495/789 031

GEVRAAGD:
Dame om 

zondagen van 
5 tot 22 uur 

samen te zijn, 
samen eten en 

rummikub spelen. 
Contact:

0486/524 240 
03/646 10 49

DELUXE SERVICES
Algemene binnen- en 
buitenschilderwerken

0484 461 020
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Vraag je gratis 

pocket asbak 

op café of in het 

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

Versteviging van dieperliggende spieren • 18 
x meer resultaat dan gewone fi tness • Korte 
training: 20 min. i.p.v. 90 min. • 90% spierstimulatie
i.p.v. 30% • Zonder grote inspanningen • 
Snel voelbare resultaten • Snellere stofwis-
seling • Strak lichaam • Anti-cellulite • Strak-
kere huid • Cardio training • Goed tegen 
spadaderen • Zonder gewrichtsbelasting
• Vermindert • rug- & gewrichtsklachten 
• 36.000 spiercontracties in 20 minuten • 
Spierversteviging • ook op probleemzones!

www.fi tentan.be * Geldig t/m 15/12/2018

FITTER, SLANKER, GESPIERDER DE FEESTDAGEN IN

Kom lang
voor een 
GRATIS

proefsessie /
fi guuranalyse

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

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

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

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT 
Luistersleutels voor Beethoven

muzikale lezing’ door Tom Robersscheuten. woensdag 28 november 2018 om 20 uur
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat. In dit Jaar van de Barok hadden we met 
Bart Stouten een lezing gepland over Bach, dé grootmeester van de barokmuziek. Wegens ziekte 
van de spreker, moeten we deze lezing verzetten naar een latere datum. Maar we hebben een 
vervangende, even boeiende lezing kunnen vastleggen over een andere, even beroemde groot-
meester, Ludwig van Beethoven, ongetwijfeld één van de meest gezaghebbende componisten 
uit de westerse muziekgeschiedenis. Met het perfecte evenwicht tussen kracht en gevoel, heeft 
Beethovens muziek zijn eigen generatie begeesterd en heeft daarvan na tweehonderd jaar nog 
niets verloren. Niet te verwonderen dat hij, nog meer dan zijn voorgangers Mozart en Haydn, de 
krijtlijnen heeft uitgezet voor de verdere ontwikkeling van heel wat genres. In deze muzikale lezing 
worden ons de sleutels aangereikt om beter te begrijpen, intenser te luisteren en meer te genieten 
van Beethovens muzikaal genie van de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. 
Tom Robersscheuten is licentiaat in de musicologie en actief in het onderwijs. Toegangsprijs: in 
voorverkoop: € 12;  € 8 voor DF-leden;  € 4 voor jonger dan 25 jaar. (aan de kassa € 2 extra). 
Vrije toegang voor de abonnementen. Reserveren: online via www.davidsfondsbrasschaat.be of 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be.

KINDERBOERDERIJ MIKERF 
VIERDE HET FEEST VAN 

SINT-MAARTEN

Naar jaarlijkse traditie werd op zondag 11 november het feest 
van Sint–Maarten gevierd op kinderboerderij Mikerf. Het gezel-
lige boerderijfeest lokte veel bezoekers. Op zondagnamiddag 
konden de kinderen samen met hun ouders bieten uithollen en 
er een lichtje in aanbrengen. Nadien konden ze met hun zelfge-
maakte bietenlampion in de hand deelnemen aan een feeërieke 
avondwandeling. Na de wandeling werd het “einde-zomervuur” 
aangestoken en in de warmte van het vuur deelde Sint-Maarten 
aan alle kinderen wafels en chocomelk uit. 

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

0486 723 559
Ik kom aan huis na afspraak
www.pedicurepatrick.be

Bij B-loved 
word je 

gematcht met 
gelijkgestemden 

met niveau 
+32 474 263 751

HET LEVEN 
IS LEUKER 

MET 2! 

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.

Gevraagd: student voor 
de opruim van de slage-
rij(winkel).Alle dagen be-
halve donderdag.Slagerij 
DE Bondt 03.651.80.09 

Te huur: gelijkvloers app 
te Brasschaat centrum, 
tegenover Carrefour. 2 
slpk, berging, tuin, garage. 
Geschikt voor senioren of 
koppel met 1 of 2 K. Geen 
huisd. 700€. 0474/748 327

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

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

Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

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

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

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



* Ontdek de voorwaarden op auping.be/aanbieding

Draag ook je steentje bij

bij aankoop van je nieuwe Auping matras*

en ontvang tot

500 euro
inruilvoordeel

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

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

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

De exclusieve Auping speciaalzaak in Geel, Brasschaat en Turnhout

Bij Auping werken we actief mee aan het verkleinen van de afvalberg. 
Wij maken van je oude matras een judomat.
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Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

1 BON GELDIG BIJ AANKOOP VAN EEN BH VAN MIN. €50. Actie loopt tijdens NOVEMBER

L I N G E R I E

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690www.brasschaat.be/KadoBon

Brasschaatse kadobon, 
altijd een welkom geschenk!

• het gemeentehuis
• bibliotheek
• dienst toerisme

werknemers!
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WINKELCENTRUM PATIO DONK    DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT    03/647 14 25    WWW.DO-STORE.BE

A  PA S S I O N  F O R  G I F T S  &  W O O L

5 jaar Do’s Store 
24 & 25 november van 10u tot 17u 

WOL - FASHION - JUWELEN - GIFTS

BLACK FRIDAY 23 NOVEMBER SUPER KORTINGEN OP SELECTIE JUWELEN, 
VESTEN EN TRUIEN VAN BREIMODELLEN, GEURKAARSEN  EN VEEL MEER!

GRATIS
WORKSHOP 

“BREI JE EIGEN 
KERSTBAL”
telkens van 13u tot 16u, vooraf inschrijven in de winkel. Snel zijn, beperkte plaatsen!

  Do’s Store

  shopdostore1

RUIME 
GRATIS 

PARKING

Wij danken hiermee al onze klanten en blijven steeds paraat voor
het reinigen, herstellen en verkoop van tapijten

BIO-wasbeurt!
Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en
teruggebracht (in een omtrek van 80km)

TAPIJTEN WASSERIJ
TEHERAN

ALLE SOORTEN
HERSTELLINGEN!

Wij vervangen Franjes en randen, 
maken op uw wens uw tapijt korter en

knopen beschadigde plaatsen opnieuw,
bv: bij gaten door motten, slijtage,

brand- of waterschade

Bredabaan 427 - Brasschaat
Tel 03-689 35 15

Open: ma-vr: 10u - 18u • za van 10u - 16u

De door ons gefavoriseerde BIO-
wasbeurtprocedure overleven noch 
lastige huismijten noch motten! 
Daarom een tip als u allergisch bent! 
Alle tapijten worden met regenwater 
gewassen. Een procedure waar-

bij natuurlijke wasmiddelen worden 
gebruikt, gebaseerd op een jaren-
lange ervaring en traditie. U kunt 
er zeker van zijn dat uw tapijten 
alleen door competent vakpersoneel 
worden behandeld.

ACTIEWEEK

EXTRA -20% KORTING
op herstelling van uw tapijt

woensdag

21
november

donderdag

22
november

vrijdag

23
november

zaterdag

24
november

maandag

26
november

dinsdag

27
november

woensdag

28
november

Wij kopen
uw oude
tapijten

over!

tapijt-
reiniging

vanaf
€9,90/m²

! !
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ELLERMANSTRAAT 36-38 - ANTWERPEN - tel. 03/232.36.64
fax 03/234.22.14 - e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be

nv DVC verkoopzalen

MOOIE OPENBARE VERKOPINGEN
op zaterdag 1 december 2018

om 11 en 14 uur
* AZIATICA met grote private collectie uit 

China (meubels, sculpturen, porselein…), 
Birma, Cambodja, India, Nepal, Tibet,…

* ETNISCHE KUNST
(Afrika, Azië, Oceanië en Inuit)

* ARCHEOLOGIE

op zondag 2 december 2018
om 14 uur

JUWELEN & HORLOGES

EXPOSITIE: 24 en 25 november van 11 tot 18 uur
26 en 27 november van 14 tot 17 uur

volledige catalogus: www.dvc.be

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

www.massagevanuitmijnhart.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Het wordt frisser, maar hier blijft het optimaal 
genieten op een nieuwe tafel, met nog meer comfort.

Een tevreden klant, daar gaan we voor.
Gezond en vrolijk de winter in.

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

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

GEEN  INSPIRATIE ? Geef eens een CURSUS  CADEAU !!
In het Dakhuus op de Bredabaan 696 kan je een cadeaubon aankopen voor een voorjaarscursus. 
Een ideaal ideetje voor de feestdagen in de eindejaarsperiode. Het nieuwe voorjaarsaanbod met 
zeer vele originele ideeën staat al op onze website www.dakhuus.org. Kookcursussen allerlei 
om je gasten nadien mee te verrassen. Een Hobby-cursus zoals meubels maken, klussen voor 
mannen of vrouwen, acrylschilderen, ukelele, mondharmonica … het aanbod is enorm groot. In 
onze wellness cursussen kan je EFT volgen of ontspanningsmassage en mindfulness. En dan 
zijn er nog onze pc-cursussen, van ABC tot leren werken met je Tablet. Te veel om op te noemen, 
maar een keuze vind je zeker en vast!  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 

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

SCHOONMAKER
m/v

1 dag per week op 
maandag

Eigen vervoer

0468/220 127

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. M.J.

Te huur: Gr. gemeub. 

€595. 0495/214 041

Te huur app. 2eV. 1slp, 
living, gr, kkn, bdk + dou-
che. Rustige persoon, 
wijk Kaart. 0497/917 161 
- 03/651 85 75

MW bvba: Gr. en kl. re-
novatiew. m. Poolse man-
nen. 0423/159 938
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 MAANDAG 3/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS breekmes

PRIJS VAN DE DAG: 
Een werkbak vol Stanley-werkmateriaal

 DINSDAG 4/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS fi etsrepair-set

PRIJS VAN DE DAG: 
Een volledige Bahco-houtbeitelset  (4 tot 40 mm)

 WOENSDAG 5/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS 1/4” bits-set

PRIJS VAN DE DAG: 
Een gevulde Wiha-gereedschapskoff er

 DONDERDAG 6/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS boorset

PRIJS VAN DE DAG: 
Een set platte freesboren

 VRIJDAG 7/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS rugzakje 
en vouwmeter

PRIJS VAN DE DAG: 
Een accu-bouwradio

ACTIE VAN DE DAG: 
Bezoek de Metabo-demostand en 
krijg bij aankoop:

� 20% korting

� een GRATIS 
18V batterij

 bij aankoop van 
een Metabo-body naar keuze

GRATIS

GEREEDSCHAPPELIJKE
CADEAUKESWEEK!!!
Kom tussen 3 en 7 december 2018 langs met jouw coupon van de dag en ontvang, bij 
aankoop van minstens € 1, een mooi cadeau! Koop je op die dag een product van het des-
betreff ende merk? Dan maak je daar bovenop kans op de vermelde ‘Prijs van de dag’!
* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant. 

Veldstraat 2a, B-2930 Brasschaat | www.godevaart.be

(Keuze uit hout, 
steen of SDS)

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

Bredabaan 1227 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 663 36 44

Kerst en Nieuwjaar 2018
Feestmenu’s

Kerstmenu 4-gangen à € 49/p.p.
Sashimi van zalm: sesam,  dashi, wakame, zilte kruiden

Of
Op kersenhout gerookte varkenswang: 

knolselder, veenbes, pickles
**

Pompoenbisque met grijze garnaal en Madras curry
**

Kabeljauwhaas onder kruidenkorst: 
gebrande prei, jonge spinazie

Of

**

Koud Buffet 1: € 33.00/p.p. (incl; saladbar, brood & dessert)

Italiaanse ham met bosvruchten, carpaccio van rund met basilicum, 
tomaat, rucola en oude balsamico

Nieuwjaarsmenu 4-gangen à € 59/p.p.
Ceviche van zeebaars en sintjacobsvrucht: 

pompoen, wortel, chili, daikon, selder 
Of 

Duo van gerookte eend en ganzenlever: 

**

**

beukenzwam, peterseliewortel, garnaal, mossel, gerookte paling  
Of

peertje in rode wijn, wildjus met laurier en verse amandelkroketjes
**

NIEUW: Gourmet DELUXE
 (ass. wild, saladbar & warme sausen) à € 29/p.p.

Bekijk ons volledig aanbod in 
onze folder op onze website

www.festijnevents.be



Brasschaatse Film,     Nr. 47,     21-11-2018  14

Intocht

KOM OOK 24 NOVEMBER !
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Durlet days @ Hemelaer Interior

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

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

50

V lo t  be re i kbaa r, v i a  de  r i ng, a f r i t  L i nke roeve r.  Pa r ke ren  voo r  de  deu r !  -  O f  me t  t r am 3 , 5 , 9  &  15 . Ha l t e  voo r  de  deu r.

55

Van 17 tot 30 november

Salonactie OP ALLE MODELLEN

Zaterdag 10 november opende Academie Noord in het Antverpi-
agebouw de tentoonstelling 100 jaar Wapenstilstand 1918-2018. 
De tentoonstelling toont werk van de kinderen en de jongeren van 
de academie. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 
zaterdag 8 december (tijdens de openingsuren van de academie). 
Van 14 december tot en met 12 januari loopt een tweede luik rond 
hetzelfde thema met het werk van onze volwassen leerlingen.
www.academie-noord.be

TENTOONSTELLING
100 JAAR WAPENSTILSTAND

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De winter doet stilaan zĳn intrede en daarmee gaan een 
aantal evenementen gepaard. We hadden al de Sint-Huber-
tusviering die dit jaar weer op het grasveld voor de Hemel-
hoeve plaats vond en niet naast het kasteel. Intussen brengt 
Philip Wauters met zĳn team alles in gereedheid voor de 
negende editie van het Winterdorp. “Tene quod bene” is 
niet alleen het motto van Germinal Beerschot Antwerpen, 
maar ook van Philip. Wat goed is, behoudt hĳ. Dat wil zeg-
gen dat de opstelling, de standhouders, de openingsuren 
en zo meer hetzelfde blĳven. Maar Wauters blĳft ook ver-
nieuwen. Zo bouwde hĳ een verdieping op de chalet waar 
de schaatsen worden verhuurd. Bedoeling is dat die ruimte 
wordt afgehuurd voor feestjes, zowel door particulieren als 
door bedrĳven. 
Het Winterdorp opent de deuren op vrĳdag 30 november 
en loopt tot en met maandag 7 januari. Zondag 6 januari 
wordt iedere Brasschatenaar door het gemeentebestuur 
uitgenodigd voor de traditionele nieuwjaarsdrink. Door de 
heraanleg van de dreven zal het Winterdorp volgend jaar 
moeten uitwĳken naar een andere locatie.
Een andere constante in de eindejaarsperiode is de Kerst-
markt in de wĳk Driehoek. Daar gaat men opnieuw voor de 
formule met spiegeltent. Op vrĳdagavond 14 december is 
er de degustatie van Brasschaatse bieren. Nieuw is dit jaar 
de zandkunstenaar Immanuel Boie. Hĳ brengt op zaterdag 
16 december in de Sint-Jozefskerk twee keer het kerstver-
haal in zandkunst. Om 13.30u doet hĳ dat voor de kinderen 
en om 20u brengt hĳ een versie voor volwassenen. Ook dit 
jaar is er weer een kerststallententoonstelling in de kerk. 
Voor de editie van dit jaar doet de organisatie een beroep 
op de Brasschatenaar. Wie een kerststal in huis heeft, kan die 
uitstallen in de Sint-Jozefskerk. Het is intussen al de 35ste 
kerstallententoonstelling in de wĳk. Tussen het Drieheem en 
de kerk staan er kraampjes opgesteld die allerlei producten 
verkopen voor het goede doel. 

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 ???

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430
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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

Fleur De Vocht, geboren in het UZ Antwerpen, is de vijfde gene-
ratie en een achter-achter-kleinkind van Camilla Stuer.(96 jaar) 
Camilla verblijft momenteel reeds 6 jaar in het RVT Salve in 
Brasschaat en zag heel erg naar uit naar de komst van Fleur. 
Op de foto Fleur in de armen van mama Bieke Labeau, ernaast 
Camilla Stuer, achteraan Veerle Carpentier en haar moeke Vera 

len en Camilla was jarenlang actief als reisbegeleidster bij Okra 
Hoevenen.

GEBOORTE VAN FLEUR 
ZORGT VOOR 5-GESLACHT

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

Levering plantenlijsten voor particulieren

TE HUUR € 950/MND
Luxueus recent

nieuwbouwappartement

Gelegen op de gelijkvloerse verdieping.
Indeling: ruime inkomhal met apart toilet, woon- en eetkamer met 
open volledig ingerichte keuken, berging, badkamer met bad, 
douche en dubbele gootsteen, 3 slaapkamers, tuin en terras.
Riante kelder en garage is voorzien. Er is een lift in het gebouw 
die ook naar de kelder gaat en alle meters zijn afzonderlijk.
Voor meer informatie 0488/60.05.07.

0488 600 507

Gelegen nabij het centrum van
Brasschaat, openbaar vervoer, winkels, .... 

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.

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

Dakwerken: Vernieuwen, 
herstellingen. 0489/717 
125

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

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 

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

Dame geeft compu-
ter-smartphoneles aan 

updates, alle merken. 
0479/872 410

Te koop: Sobere stijl, volle 
houten “Parico” Hang-
wandklok, Romeinse cij-
ferplaat, koperen slinger 
h. 1,45m ca 70j. oud nog 
in gebruik. Prijs € 150, 
bezichtigen. 0468/341 449

Te koop: Kapellen gelijk-
vloers parkappartement 

sesteenweg 279) Liv., 
kk., badk., 2slpk., kelder, 
garage. € 159.000. Info: 
03/664 09 91 of 0468/341 

Handige klusjesman zkt
werk, ook schnm. 0465/113 
464 -  0466/395 256

Man zoekt dringend werk 
in tuin. Erv. Spr. Ned. 
0485/423 683

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

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Droog brandhout  te 
koop, thuisbrengen kan. 
0484/600 866
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PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

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

ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

‘Ups & Downs’ Brasschaat Manisch? Depressief? Zo gek nog niet!
Met je hoofd in de wolken lopen en bruisen van energie, in zulke stemming is iedereen wel eens. 
Ook een sombere bui hoort bij het leven. Bij sommigen zijn de pieken echter (extreem) hoog en 
de dalen donker en diep. We spreken dan van wisselende manische/hypomane en depressieve 
episodes. Mensen die last hebben van zulke (extreme) stemmingswisselingen lijden aan een 
bipolaire stoornis (vroegere benaming manisch-depressieve stoornis). Ups & Downs vzw in een 
zelfzorgvereniging die in 1995 opgericht werd en volledig gedragen wordt door vrijwilligers die 
ervaring hebben met een bipolaire stoornis of chronische depressie. Op dit ogenblik heeft Ups & 
Downs in acht Vlaamse steden en gemeenten een zelfzorggroep. De regionale groepen organi-
seren maandelijks bijeenkomsten voor lotgenoten en hun naaste omgeving. Ups & Downs start 
in januari 2019 een nieuwe zelfzorggroep in Brasschaat. De bijeenkomsten gaan elke laatste 
donderdag van de maand door in zaal ‘Grasdries’ (dicht bij het centrum van Brasschaat). Meer 
info: www.upsendowns.be - brasschaat@upsendowns.be
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering 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

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN!

03 225 50 00  0478 422 757
info@goetstouwers.be  WWW.GOETSTOUWERS.BE

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

Mortsel | Antwerpsesteenweg 158  Stabroek/Hoevenen |Markt 33

Brandhout eik (vers)

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

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

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

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

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

LITERAIR CAFÉ met 
Veerle JANSSENS en 

leerlingen van de
Academie voor Muziek 

en Woord. 
Donderdag 22 november om 
20u30 is Veerle Janssens te 
gast in het literair café van 
De Lezer vzw., Ruiterhal, 
Azalealaan 6 Brasschaat. 
Veerle Janssens praat over 
Vrouw aan de piano – Een 
jaar met Fanny Mendels-
sohn, Clara Schumann en 
andere vergeten compo-
nistes. In dit boek beschrijft 
ze, aan de hand van twaalf 
pianostukken, het jaar waarin 
ze vijftig werd. Het werd een 
zoektocht naar bijzondere, 
muzikale vrouwen, naar mis-
kend en gefnuikt talent, naar 
virtuositeit en passie. Leer-
lingen van de Academie voor 
Muziek en Woord illustreren 
deze lezing met pianomuziek 
van vergeten componistes. 
Kaartjes: 5 euro – Vriend 4 
euro - kassa +1 euro. Re-
serveren Cultuurcentrum 03 
650 03 40, cultuurcentrum@
brasschaat.be, via de web-
site www.brasschaat.be of in 
de hoofdbibliotheek. Literaire 
cafés worden georganiseerd 
door De Lezer vzw in sa-
menwerking met de Bib, het 
Cultuurcentrum Brasschat 

van het Vlaams Fonds voor 
de Letteren 

KFC Exc. Kaart
maandag 19 november 
18:30: Schelle - U12  
woensdag 21 november 
18:00: ‘s Grav.-Schilde - U10
18:00: VW U9 duivels - Ik dien
zaterdag 24 november 
10:00: SC City Pir. Antw. D - U11
10:30: U10 - Zandvliet Sport 
10:30: U13 - S.V. GROENEND. 
11:00: F.C. SEJA - U21
11:00: KSV Wildert B - U9
11:30: KSOC M t. H B - U12
11:30: KFC Berendr. Sp. A - U7 
14:30: reserven - Berendr Sp. A
14:30: K. Sint Job FC C - U8
15:00: WILGENHOF - Amber C
zondag 25 november
11:00: U15 - Verbr. Zwijndrecht B
14:30: 1ste pl. - K. Achter-
broekWij zijn nog steeds op 
zoek naar jeugdspelers. Sluit 

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

KFC Exc. Kaart
vrijdag 23 november 
15h00:res A - Horendonk Fc
zaterdag 24 november 
09h30:U10 - K  Kalmthout Sk
09h30:U7 A - Rupel Boom
11h00:U11 - K Wuustwezel Fc
11h00:U12 B - K Gooreind VV
11h30:U9 A - Zennester Homb.
11h30:U9 B - Wit-Rood Antw.
12h30:U12 A - Sp. Burcht Fc
20h00:1é elftal - Kfc Ranst
09h15:Sc Olve - U8 A
09h30:Zennester Homb. - U8 B
09h30:Kfc Turnhout - U7 B
09h15:Sc Olve - U8 A
14h00:Sv Noorse - U13
10h30:Kfc Berendr. Sp. - res B
zondag 25 november 
11h45:U17 - Verbr. zwijndrecht
09h30:U15 - Kv Bonheiden

68 j. man zoekt vriendin. 
03/653 11 52

Calpe te huur - Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv Vl., 
wifi, recht v/eig. Foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

Man zoek werk. 0467/645 
311

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
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Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

ACTIE NOVEMBER = GRATIS KLEUR 
OP ALLE RAMEN EN DEUREN*

* Vraag naar onze voorwaarden

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

De kleuters van Mater Dei Driehoek hebben een speelplaats tussen 
de bomen. Ruimte om te spelen op de bosgrond, met de wiebeldie-
ren. Reeds vele jaren stonden op de speelplaats ook enkele houten 
huisjes en een grote houten auto klaar om in te spelen. Maar na de 
herfstvakantie waren die huisjes en de auto verdwenen. Volledig 
versleten van al die kleine kleutervoeten die erover liepen, kleuter-
handjes die alles vastnamen, werd het tijd voor vernieuwing.
De ouderraad van Mater Dei Driehoek schonk een prachtig nieuw 
speeltuig aan de kleuters. Een mat van rubbertegels zorgt voor een 
veilige valbescherming. En de kleuters, die zijn laaiend enthousiast. 
Allemaal tegelijk willen ze op het speeltuig en ze schuiven netjes 
aan en wachten hun beurt af.

PRET VOOR DE KLEUTERS 
VAN MATER DEI DRIEHOEK

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)

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

Ben kleuterleidster en 
kan jullie kindjes elke 
woensdagmiddag opvan-
gen. Ben in het bezit van 
een auto. 0471/876 351 

Te Koop: assistentiewo-
ning “Prins Kavelhof”: 2 
slp kamers, geïnstalleer-
de keuken, vloerverwar-
ming, 80m, ruime living, 
terras en berging. 12% 
BTW, geen onr. voor-

mensbelasting 299.000 
/0498/299 501.

Te huur: Ondergr. par-
keerpl. Veld- en Hofstr. 
0495/804 838

Te huur:  App. 1V, 2 
slpk + terras. Gooreind. 
0484/140 222 - 0486/891 
603

Klusjesman, inricht. elek-
tr. garagedeur, rolluik, vlie-
gr. 0499/216 561

Gevraagd:Part-time ver-
ko(o)p(st)er voor onze 
Leonidaswinkels te Bras-
schaat en Kapellen. zich 
aanbieden met C.V. in 
Brasschaat, Bredabaan 
336.

Ik zoek werk,  m. ref 
en erv. str. ser. aanvr. 
0483/092 627

Ik zoek tuinwerk, Profes-
sioneel meubelmontage. 
0465/993 577

Ik zoek poetswerk, strijk, 
babysit. 0466/117 309

Te koop: Droog brand-
hout,  thuis gebracht. 
0495/914 096

Bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863
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Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

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

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

Gratis opmeting en offertes

Bredabaan 467 • 03 337 15 25 • info@vdd-interieur.be
www.vdd-interieur.be                     VDD-interieur....

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

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

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

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

Renovatie verb. nwbw, 
ruwb., tot afw. aan beste 
prijs. 0465/993 577

Te huur: Duplex app. vrij 
1/12, 1ste V, 3 gr. slk, gr. 
liv., geen lift, geen garage, 
€ 900 p/mnd. 0495/246 
060

Te Koop 4 winterban-
den op velg opel insigna 
225/50/R17 prijs 100 € tel 
0475/636 207

Kerst op den Driehoek met 35ste Kerststallententoonstelling
We spreken niet meer van ‘Kerstmarkt’ maar we werken nog wel met 

democratische prijzen. Het kerstcomité Brasschaat faciliteert gratis 

door hen zelf gekozen goed doel. In 2017 heeft het kerstcomité via 
deze weg meer dan 10.000 euro aan goede doelen kunnen schenken. 
ZATERDAG 15/12/2018 van 12 tot 22 u. ZONDAG 16/12/2018 van 

relkraam en staat KWB Driehoek weer paraat in de grillkraam. Ook 
soep en pannenkoeken zijn te verkrijgen op de goede doelenmarkt.  

nostalgische spiegeltent, die nog groter is dan vorig jaar.  Gedurende 
heel het weekend worden in de spiegeltent leuke en gevarieerde ac
tiviteiten gehouden voor jong en oud. Een greep uit het programma: 



Brasschaatse Film,     Nr. 47,     21-11-2018  21

•   Nieuwbouw appartementen

•   2 slaapkamers

•   Mooie terrassen

•   Lift, carport, kelderberging

•   Centraal gelegen

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

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

€ 267.000
excl. kosten

LAATSTE 3 APP!
INSTAPKLAAR

BEZOEK ONS 
MODELAPPARTEMENT

Het Pop- en Rockkoor KINDaMAGIC uit Kapellen geeft op zater-
dag 15 december om 20 u. in de Kerk Zilverenhoek een concert 
met boordevol aanstekelijke songs. Deze ondertussen 65-kop-
pige groep  gedreven zangers van frisse twintigers tot wat meer 
ervaren enthousiastelingen heeft de voorbije jaren een stevige 
reputatie opgebouwd als het gaat om swingende pop en rock 
met een moderne sound. Met songs van oa Queen, Adèle, Katy 
Perry, Abba, Coldplay, enz… benaderen we Kerstmis. “Happy X-
mas war is over”, “When a child is born” enz… tot “Stille Nacht” 
maken dan de kerstsfeer volledig. Dit alles wordt van achter de 
piano in goede banen geleid door de internationaal gerenom-
meerde pianist/arrangeur/dirigent Max Smeets.
Elke dag krijgen 110 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. 
Ieder van ons heeft dan ook wel iemand in zijn directe omgeving 
die rechtstreeks met deze ziekte te maken heeft. 
Daarom heeft KINDaMAGIC besloten om samen met het “Team 
Sam” van “1000km Kom op tegen kanker” olv Ludo Bocken uit 
Kapellen een concert te geven waarbij de opbrengst grotendeels 
ten voordele zal zijn van “Kom op tegen Kanker”. De kerstpe-
riode leek ons hiervoor dan ook zeer geschikt. Samen komen 
we  alzo op tégen kanker en vóór hoop, hoop op een toekomst 
zonder kanker. Verder is dit concert de ideale manier om kennis 
te maken met het Pop- en Rockkoor KINDaMAGIC dat U tussen 
de toppers van de popmuziek door zal verrassen met enkele 
prachtige Christmas songs.
Kaarten voor dit prachtige optreden zijn te verkrijgen aan 15€ 
via concert@kindamagic.be via onderstaand telefoonnummer. 
Wie graag al een voorsmaakje krijgt, kan op www.kindamagic.be 
terecht voor foto’s en video’s van vorige optredens.

“A TOUCH OF CHRISTMAS”
Pop- en Rockkoor KINDaMAGIC

ism “Kom op tegen Kanker”

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

Alle renovatiewerken v. 
kelder tot dak. Gratis of-
ferte. 0494/800 702

Ktuna presenteert een 
onvergetelijke dinges over 
VADER die met dementie 
euh...ge weet wel. Een 
ijzersterk werk. Reserveer 
nu u het zich nog herin-
nert op www.ktuna.be; 
0485/216.474 of avond-
toilet@proximus.be. 

Te huur: Gooreind, Water-
dreef 15 gelijkvl. apparte-
ment , dichtbij centrum. 3 
slpks, tuin, garage. Vrij 1 
januari. 2019. Tel. 0498/72 
73 45 

SPEEDDATING
45+ & 65+

2 dec 2018
om 18.30u
‘t Heuveltje

Bredabaan 588 - Wuustwezel

Info & inschrijven:
info@njoylife.be
0486/21 95 41 

www.njoylife.be

Achtkamp Brasschaat
Tussenstand na 6 proeven

SENIORS
1 VAN AELST St. TEAM ALI
2 VERBRAEKEN T. TEAM ALI
2 VAN CANT Jasper VIEKES
DAMES
1 VANTHILLO B. ACCENTIS

3 V.D. VOORDE L. ACCENTIS
JUNIORS
1 VAN LOOVEREN Enoma
2 VERMEIREN Dries CHIRO
3 VANDAEL Ward ACCENTIS
VETERANEN
1 LE BLON Michel RABCHIRO
2 MERTENS Dirk RABCHIRO
3 VERMEIREN D. RABCHIRO
MASTERS
1 VAN RIEL Paul CHEDY
2 PINTER Nicolas CHEDY
3 V.D. WYNGAERT Leo AOT
Meer info en verslagen:
www.achtkamp.be

Pug en de planken.
Een blij weerzien. 

Na 7 jaar zet uw dienaar weer 
eens een stap op het podium 
als acteur. Veel was daar niet 
voor nodig. Gewoon de bro-
chure lezen van ‘Vader’ en ik 
was verkocht. Zelden tranen in 
de ogen gekregen bij een eer-
ste lezing én daarbij de rillin-
gen over de rug voelen lopen. 
‘Vader’ is dan ook niks meer of 
minder dan een meesterwerk. 
En een rol waarbij het begrip 
‘uitdaging’ eindelijk eens te-
recht van stal gehaald wordt. 
André wordt een dagje ouder 
en hij weet het allemaal zo 
goed niet meer. Verwarring, 
verontwaardiging en ongeloof 
strijden om voorrang in zijn 
hoofd waar Alzheimer almaar 
meer plaats opeist. Dochter 
Anne doet haar best, maar…
Het beroemde talent van 
Ktuna wordt hierbij weer on-
beschaamd aangesproken. Ik 
verkeer in goed gezelschap 
met Marijke Back, Jasmien 
Beyers, Dirk Daggelinckx, Pie-

Samen vlinderen we gezwind 
doorheen de tekst onder de 
artistieke leiding van Ron 
Schuerman.  
Jazeker, begin die tickets 
maar al te bestellen en houd 
u klaar voor een onvergetelijke 
ervaring... in tegenstelling tot 
de materie van het stuk.
7, 8, 13, 14 en 15 decem-
ber 2018 om 20.15 u. Zaal ’t 
Kerkske, Kapelsestraat 182 te 
2950 Kapellen
€ 12,00 in VVK / € 14,00 kassa 
/ studenten slechts € 10,00
Reserveren ?              
www.ktuna.be of 0485/216 474
of avondtoilet@proximus.be
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Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Ophaling huisvuil november

GFT

MAANDAG   19
DINSDAG   20
WOENSDAG  21
DONDERDAG   22
VRIJDAG    23
ZATERDAG   24

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    26
DINSDAG    27
WOENSDAG  28
DONDERDAG   29
VRIJDAG      30
ZATERDAG   1

Ophaling huisvuil nov./dec.

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

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):

24-25/11 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

24-25/11 Michel Petra 0476/484 435

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 
24-25/11 Dr. Stuyck 0476/33 02 38

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

BURGELIJKE 
STAND

Bencsik Alexa 11-10, Wuustwezel
Burkom Adam 15-10, Brasschaat
Eloy Meireles David 24-10, Essen
Talhaoui Noah 18-10, Brecht
Verhaeghe Sofía 23-10, Sint-Job-in-’t-Goor
Moerbeek Joanne 23-10, Brasschaat
Leemans Elise 23-10, Kapellen
Van Damme Ellis 23-10, Wuustwezel
Van Wallendael Daxx 26-10, Kalmthout
Pelckmans Paulien 25-10, Schoten
Verwaest Miller Marie 24-10, Brasschaat
Hermans Liz 24-10, Ekeren

Zaïd Ayan 24-10, Essen
Elst Andreas 22-10, Kalmthout
Volckaerts Gonzalez Alicia 28-10, Kapellen
Verhagen Maurits 29-10, Ekeren
Behiels Vince 29-10, Hoevenen
Leenaerts Liam 26-10, Kalmthout
Dille Léon 29-10, Brasschaat
Janssens Helena 28-10, Kalmthout
Strek William 29-10, Brecht
De Cock Elise 29-10, Brasschaat
Janssens Jacqueline 26-10, Merksem
Keyzer Thibaut 30-10, Kapellen

Fondse Pieter Jan, 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

HET FOTOKOLLEKTIEF VISIE 4 STELT TENTOON.
Waar: Sint Jozefkapel  Augustijnslei 76 Brasschaat. Wanneer: 24/25 november en 1/2 december 
telkens van 11 tot 18 uur. Op vrijdag 30 november is een nocturne van 18 tot 22 uur Fotokollektief 
VISIE 4 is een groep van vijf niet professionele fotografen uit het Antwerpse die zich, na hun 
kunstopleiding in de voormalige Tekenacademie van Brasschaat nu Academie Noord genaamd, 

stimulerende manier, het houden van tentoonstellingen met foto’s die getuigen van een artistieke 
benadering, het beleggen van bijeenkomsten die de verwezenlijking van het vooropgestelde doel 
kunnen bevorderen. Alhoewel elk van de vijf fotografen op een zeer persoonlijke wijze omgaat 

technieken, van oude procedés tot hedendaagse digitale verwerking, om hun zintuiglijke waar-
neming en innerlijke ervaring weer te geven. Om hun samenhorigheid te benadrukken houden 
zij de laatste jaren hun tentoonstellingen onder een gezamenlijk thema. Enkele voorbeelden: 
Grens, Uit de lucht gegrepen, Water, Landscaping, Toen en Nu, 5x5, Kleur tonen, Uitstekend. 
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Totaalvoordeel tot

€ 9.550*

*Afbeelding niet contractueel. Prijs geldig van 19/11/2018 tot 30/11/2018 bij aankoop van een Astra Innovation 1.6 Diesel - 110 pk uit stock. Totaalvoordeel 
bevat, nettoprijskorting (€2.750), packvoordeel (€2.251), dieselbonus (€1.000), stockbonus (€1.050) en voorwaardelijke overnamepremie (€2.500). De 
overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De 
inruilwagen dient ingeschreven te zijn op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag van de overnamepremie hangt 
af van de nieuwe Opel die de klant koopt. Dit voordeel is geldig bij aankoop van een nieuwe Opel van 19/11/2018 tot 30/11/2018. Alle vermelde 
voordelen en acties gelden enkel bij particuliere aankoop van een nieuwe Opel bij een offi ciële Opel Verdeler en zijn niet cumuleerbaar met 
andere kortingen. Geldig zolang de voorraad strekt.

OPEL
BL ACK EDITION

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be   

CORSA  4,8-7,8 L/100 KM   111-149 G/KM
MOKKA X  4,8-7,7 L/100 KM   127-139 G/KM
Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) 
en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, 
R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

FRIJTERS Kapelsestraat 128
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‘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

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

VLEES- & K A ASFONDUE / RACLETTE

WOENSDAG – ZONDAG 17U00 – 23U00 • BREDABAAN 187, 2930 BRASSCHAAT • +32 (0) 468 28 87 01

W W W. L E M U G U E T. B E

Dompel je onder in de ultieme culinaire chalet-experience!

KWB Driehoek: 11de Kerstwandeling op den Driehoek. 
Op vrijdag 14 december 2018  organiseren we onze elfde Kerstwandeling volgens het  gekend concept. We stappen door onze 
mooi versierde wijk Driehoek, we snuiven er de Kerstsfeer op en we sluiten aan bij de 3° OLO-lichtjestocht op hun domein aan 
de Miksebaan. Onderweg genieten we van een welkomstdrankje, een overheerlijke pannenkoek, lekkere chocolademelk en een 
heerlijk warme glühwein.  We laten ons verrassen door een optreden in de sporthal en worden meegevoerd en ondergedompeld 
in de fantasie van onze vertellers die zich verschuilen  op unieke plaatsen op het parcours. Een ideale opwarmer voor de aanko-
mende eindejaarsfeesten. We voorzien 3 wandelingen met start om 18u45, 19u15, 19u45 met maximaal 50 deelnemers per groep.
Vertrek:  De spiegeltent naast zaal Drieheem Brasschaat Rerum Novarumlei. Inschrijven: Walter Vereecke  0477/645.273 of walter.
vereecke@gmail.com. Vooraf inschrijven is verplicht en kan van 15 november tot 10 december 2018. Prijs: 3,00€ per persoon.  
Schrijf snel in en wandel met ons mee. Aanrader: stap na de wandeling even binnen in de spiegeltent en ervaar de sfeer van weleer.

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …


