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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  W I N T E R-

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

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

OLED+
934

NIEUW

Adembenemend beeld

Bioscoopgeluid

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat
Tel. 03-651 32 34 

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

GRATIS TOILETTAS*

* twv € 49,95 bij aankoop vanaf  € 250

Win Safari voor 
 2 naar Kenia

of win één van 
de vele andere prijzen

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

NIEUWE COLLECTIE, NIEUWSGIERIG!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

extra GRATIS sessies voor eerste 30 inschrijvingen
OKTOBER = GRATIS BODYANALYSE EN DEMO

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87
NIEUW te Sint Job
Brugstraat 21 • 03/2977556

Ook te Aalter, Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Brugge, Beerse, Beveren, 
Bilzen, Deurne, Berchem, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, 
Hove, Keerbergen, Knokke, Koksijde (binnenkort), Lier, Maasmechelen,
Mechelen, Nijlen, Oostende v.a. 14 okt., Roeselare, Sint-Katelijne-Waver, 
Torhout, Waarloos-Kontich, Wemmel, Westerlo, Wilrijk v.a. 9 sept.

‘t AfslankHuys
de workout met garantie



Brasschaatse Film,     Nr. 40,     2-10-2019  2

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

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energie

Dit boek verhaalt van de mythe dat rijkdom gelukkig

maakt. De schrijver dwaalt door de wereld der rijken.

Hij beschrijft de leegheid die geld creëert. En de grote

desillusie. 'Geld vernietigt levens'

VERKRIJGBAAR OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:

DE HEL VAN BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Attache • Bredabaan 186
Pattyn • Hoogboomsteenweg 17

BRECHT - ST-JOB-IN-’T-GOOR

Lucy Bijl • Brugstraat 108

KAPELLEN

‘t Plein • Antwerpsesteenweg 24
‘t Park • Antwerpsestaanweg 108

EKEREN

Willekens • Kapelsesteenweg 311
‘t Krantenkopje • Kapelsestw. 615

WIJNEGEM

Phantasia-Leirs • Turnhoutseb. 494

PUTTE - NL

Primera • Antwerpsestraat 43

Ben jij ook helemaal
 ondersteboven

van een job in de bouw?

 WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

  - Dienders

  - Metsers

  - Ploegbazen

Ben@be-b.be of 0473 700 083

Dansschool Pivolté bestaat 25 jaar en dat liet de Gemeente Brasschaat niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Zondag 22 september werden grondlegger Werner Leysen en tal van zijn medewerkers 
ontvangen in het Atrium van Gemeentehuis in Brasschaat. In zijn toespraak maakte hij duidelijk 
dat het hier niet enkel om een hobby gaat maar over een levensstijl. Begonnen met 28 leerlingen 
is dit uitgegroeid tot een echte professionele dansstudio met momenteel maar dan 1.000 leerlin-
gen. Naast een vestiging in Brasschaat is er 1 bijgekomen in Schoten. Er wordt sterk gedacht aan 
uitbreiding. Pivolté kennen we in Brasschaat vooral van de 11 Juli viering en Klassiek in het Park, 
maar ook op internationaal gebied behaalt dit gezelschap de ene prijs na de andere binnen. Een 
uitgebreide delegatie van het Gemeentebestuur bracht een welverdiende hulde, trofee en taart 
mochten niet ontbreken!                                                 

DANSSCHOOL PIVOLTE BESTAAT 25 JAAR

zaterdag 12 oktober: Inleverdag Schoenendozen ts 14u-17u.. 

Eredienst elke zondag om 10 uur.

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

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Ben jij 

STUDENT 
en wil je graag een job 

in het weekend om 
bij te verdienen 
naast je studie? 

Neem dan snel 
contact met ons op

en solliciteer meteen! 
bij  Mu Daeng Restaurant 

Kapelsesteenweg 308 
Brasschaat, 

Tel  04 7161 8506 of 
info@mudaengbrasschaat.be

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125

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

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

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 
562

Te huur: In rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi app. 
1e V. 2 slpk, terr., gar., 
volledig herschilderd, rust 
omg. Brass. C. Hofstr. 40 
T. 03/651 77 68

Tuinwerk en schilderen. 
GSM: 0487/856 864

Oktobermaand 
= Mariamaand = Rozenkransmaand
Wij geven zin en betekenis aan ons leven door goed te doen 
en goed te zijn voor anderen; ook omdat Jezus ons dat vroeg. 
Daarom bidden en spreken wij ook tot God, onze Schepper en 
einddoel van alles. Samen bidden is zinvol en steun voor elkaar. 
Oktober is daartoe een mooie gelegenheid. Wie komt er met ons 
mee bidden? (rozenkrans en kruisweg) elke vrijdag om 14u15. in 
de kerk van Brasschaat-Centrum (Mariakaprel). Er is zoveel om 
voor te bidden. Er is zoveel om voor te danken. L.V.
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

VOORDELEN
EXTRA

Op producten  
én services

GRATIS

89999
94999

WDD035WPS

Wasmachine
• A+++ 
• 8 kg 
• 1400 t/min

ADVIESPRIJS

STOFZUIGER 
CLASSIC C1 

JUBILEE 
ECOLINE 

T.W.V. 159

GRATIS

ZORGELOOS
OKTOBER

Geldig van 1 oktober

tot en met 31 oktober 2019

QUIRIJNEN
BREDABAAN 1007  - 2930 BRASSCHAAT - 03 663 57 25 - INFO@ELECTROQUIRIJNEN.BE 

• Levering

• Installatie

• Cadeaus

• 5 jaar Selexion- 

garantie

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

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 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun financiële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

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

GEVRAAGD:
STUDENTEN

voor zaterdag, zondag

WINKELBEDIENDE
13 u./week

voor verkoop in 
een banketbakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

03 645 04 47

Wij vinden jouw 
grote liefde 

B-loved 
RelatieBureau 

Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com
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Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

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

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

De glazenwasser bvba

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

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

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het Kerstcomité van de wĳk Driehoek gooit het roer om. 
Gedurende 35 jaar zorgde dit comité jaarlĳks voor een 
druk bĳgewoonde Kerstmarkt in de wĳk Driehoek. Talloze 
kraampjes lokten bezoekers van zowel binnen als buiten 
Brasschaat. De kerststallentoonstelling vormde een mooie 
aanvulling op de markt. Het begon allemaal op 22 janu-
ari 1984 met een eerste contactvergadering ten huize van 
Leemans-De Vriendt. Het secretariaat werd ondergebracht 
bĳ Ivo Bellens.
Na de brand die in maart 2008 het parochiecentrum in de 
as legde, was de verslagenheid groot. Maar het comité en 
de talloze vrĳwilligers bleven niet bĳ de pakken zitten. Ze 
kwamen op volle kracht terug. 
De laatste jaren bleek er echter sleet op de formule te ko-
men. Er werd overgestapt naar een spiegeltent. Ook daar 
wordt nu van af gestapt.
Wat blĳft er nog over? De Kerststallentoonstelling vindt tĳ-
dens het weekend van 14 en 15 december voor de 36ste 
keer plaats. Nederland is deze keer het gastland. Ook de 
Brasschaatse bieravond staat nog op het programma. Ie-
dereen is op vrĳdagavond 13 december welkom in het 
Drieheem voor een degustatie van de inmiddels gewaar-
deerde Brasschaatse bieren. 
Om dit alles mogelĳk te maken pakken de organisatoren 
uit met enkele nieuwigheden. Zo was er al de boekenmarkt 
in de Grasdries en op 23 november vindt op diezelfde lo-
catie het Kerstcafé plaats. Daar kunnen tussen pot en pint 
herinneringen worden opgehaald aan de vorige 35 jaren.
De Kerstmarkt in de wĳk Driehoek heeft een lange en rĳke 
geschiedenis achter de rug. Dat was alleen maar mogelĳk 
dankzĳ de inzet van vele vrĳwilligers. En daar wringt nu juist 
het schoentje. Het vinden van die vrĳwilligers wordt steeds 
moeilĳker. Mochten alle mensen die via de social media 
voortdurend kritiek leveren op allerlei initiatieven zoals 
deze Kerstmarkt zich als vrĳwilliger komen aanbieden, dan 
was het probleem opgelost.

Werft aan:

Voor zaterdag - variërende uren

Mail je c.v. naar:
info@patisseriemanus.be

of neem telefonisch contact op via 0496 128 766

KEUKENHULP
FLEXIJOB

KAPELLEN



Brasschaatse Film,     Nr. 40,     2-10-2019 5

www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Maak u dak winterklaar, 
en voorkom vorstschade ! 

Contacteer ons voor 
vrijblijvende offerte.

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Reinigen gevels en hydrofoberen  
Vochtwerende en 

vuilafstotende behandeling

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

 18 oktober 2019 * vertrek van 18:30 tot 20:30
Parking & ingang via Kerkedreef

Inkom: Kinderen 3 EUR * Vanaf 12 jaar 5 EUR 
www.mater-dei.be * 03 633 38 05 *       ORMaterDei

Voorzie een zaklamp & aangepast schoeisel!

Halloweentocht Mater Dei
Maria-ter-Heide

 SPOOKSLOT

Ik zoek werk gep., schild., 
lamin., tuinw.  met erv. 
€13p.u. 0492/148 886

Braziliaanse verant-
woordelijke zoekt intern  
werk. Bel na 18u of in 
het weekend. Christina 
0484/875 207

Looking for a job, paint., 
c lean. ,  garden. ,  e tc . 
0493/392 955 - 0467/789 
657
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ACTIEDAGEN PANDORA
van 5 tot 12 oktober

Gratis oppoetsen van je armband
3 voor 2

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Gelijkvloers achter 
oud gemeentehuis, 

ruimte voor vrij beroep 
met autostaanplaats 

in garage. 

Donksesteenweg 10 
2930 Brasschaat

TE KOOP

0475/659 637
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 Al deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op hubo.be.

Van WOENSDAG 2 OKTOBER t.e.m. ZATERDAG 5 OKTOBER

-30%
op alle verf !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Uitgezonderd houtbescherming en testers.

LIJMEN, 
MONTEREN EN 

AFDICHTEN!

GRATIS 
4-PACK LIJMKLEMMEN

 t.w.v. €5,29 bij aankoop van 2 kokers

 MONTAGEKIT “TEC 7” 
WIT 310 ML 
   2362 

500 ml + 250 ml 

GRATIS!

 PU-SCHUIM “ISOLEREN & VULLEN”  -  één-component, zelfexpanderend gebruiksklaar polyurethaanschuim. 
 122318 

520791

9,99
11,10

32,23/L

-31%

4,75
6,896,33/L

 AFDEKVLIES 
 -  5 x 1 m (op rol). 
 878674/ 

4,99

VERFACTIE !SPECIALE 

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

201940BRAS - Geldig van 02/10 t.e.m. 05/10/2019

Wij zijn open van 
MAANDAG tot ZATERDAG van 9u.tot 18u. 
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Het Flying Festival in Brasschaat kon rekenen op heel wat 
bezoekers. Den Toren (de vroegere luchtverkeerstoren) was 
ditmaal ingepalmd door professionele bemanning om het 
luchtverkeer vlot te laten verlopen. Zowel de voorzitter van de 
Koninklijke Aeroclub Brasschaat als organisator David Hilven 
kunnen alweer samen met hun team terugblikken op een fan-
tastisch weekend. Zij  benadrukten vooral de zeer goede sa-
menwerking tussen hun club en de Gemeente Brasschaat, het 

iedreen haalde de camera's en telelenzen uit de kast. 

MASSA BEZOEKERS VOOR 
FLYING FESTIVAL

PRIORITIJD
Literaire conference Erik Burke

Donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 u
Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, Br.

Kostprijs: 15 euro, drankje achteraf inbegrepen

0476 45 20 43 of 03 651 42 13 -

QUIZAVOND!
Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier ?
Schrijf dan zeker in op de jaarlijkse quizavond van de culturele 
raad van Brasschaat die zal plaatsvinden op vrijdag 6 december
2019 om 20 u stipt (deuren 19.30u) in de “Ruiterhal” van het 
Cultureel Centrum Brasschaat, Gemeentepark. Quizmaster 
Dirk COP zal uw kennis over algemene onderwerpen peilen. 
Inschrijven kan aan € 15 EURO per ploeg van max. 6 personen
via het cultureel centrum, tel. 03/650.03.40 – mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrijving op rekeningnummer
BE89 3631 8741 8285 van cultuurraad Brasschaat, en dit tot 
uiterlijk 26 november a.s.

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 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Stiltemoment 
– Uitgedaagd door Jezus Een missie is datgene wat men naar buiten wil uitdragen. Zo heeft 
elke organisatie een missie, evenals een vader en een moeder, een leraar, een soldaat of een 

ters en zusters, maar ook pastorale werk(st)ers. Ze zetten zich hun hele leven in voor de kleine 
en zwakke mens ver van ons vandaan, naar het voorbeeld van Jezus. Zij doen dat in vaak zeer 
moeilijke omstandigheden en blijven de plaatselijke bevolking hoop en houvast bieden. Zo geven 
zij de blijde boodschap van het evangelie handen en voeten. Ze laten alle vertrouwde zekerheden 
achter – familie en comfort – om in een totaal andere cultuur te werken aan verbondenheid en 
menswaardigheid. Wat ze achterlaten willen ze ten volle aan anderen schenken. Leven doen we 
nooit voor onszelf, maar altijd voor een ander. Iedereen welkom!
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“ Risico voor 
diabetes type 2 
verdween als  

sneeuw voor de zon ”

Mark Vink & Olly Mazalu
Studio Brasschaat

Mark - 10,5 kg
Olly - 15,4 kg

Mark - 14 cm
Olly - 107 cm

 “ Oefen in onze 
 unieke infraroodcabines ” 

 “ Verlies centimeters 
 met garantie ” 

 “ Ontdek nieuwe, 
 heerlijke gerechten ” 

 HERFST
ACTIE

- €50**

OPENDEURDAG 
ZATERDAG 
5 OKTOBER

9u - 13 u

- €65*

*€275 i.p.v. €340 bij aankoop van 20 adviesbeurten tijdens de opendeurdag op 5 oktober 2019, voor iedere (her)starter, niet cumuleerbaar met andere kortingen. 1 promotie per advieskuur.

**€290 i.p.v. €340 voor 20 adviesbeurten, van 7 t.e.m. 20 oktober 2019 voor iedere (her)starter, niet cumuleerbaar met andere kortingen. 1 promotie per advieskuur.

BRASSCHAAT • Bredabaan 824 • 03 689 20 29 BORSBEEK • Herentalsebaan 191 • 03 440 70 90

www.infraligne.be   •   100% Belgisch



Brasschaatse Film,     Nr. 40,     2-10-2019  10

MEUBELEN VAN DE KRINGWINKEL
MAKKELIJK THUIS KRIJGEN?

HUUR EEN AANHANGWAGEN 
VOOR SLECHTS € 7/uur

Beschikbaar in De Kringwinkel Brasschaat (Bre-
dabaan 651) & Kapellen (Kapelsestraat 237)

Meer info: www.dekringwinkelantwerpen.be

Gwendolina is uit het dorp verdwenen. Niettemin had ie-
dereen haar graag. Ze was echtgenote, collega, vriendin, 
muze. Maar nu is ze weg. Het Gemene Best neemt u mee 
naar Saint-Vâcherie-sur-Cascade, een onbestemd en on-
ooglijk dorp waar de excentrieke inwoners hard werken, 
hard feesten en elkaar met een permanent wantrouwen 
beloeren. Elke misdaad heeft z’n zondaar, nietwaar? Na 
‘Het Evangelie van de Vetzak’ en ‘Wachten op Godot’ 
kiest theatergezelschap Het Gemene Best nu voor een 
originele whodunnit gedrenkt in een macabere sfeer. De 
acteurs van Het Gemene Best: Stijn Vrijsen, Bert en Wim 
Dufraing, Yentl Van Den Heuvel, Wendy Delcroix en Nick 
Van Boxel. Laat Het Gemene Beest u verleiden ….
Reserveren:  www.curieus-wuustwezel.be

Curieus Wuustwezel i.s.m. Het Gemene Beest vzw stelt voor in GC Kadans
zat. 12 okt. 2019 20u15 14 euro

LEUGENS EN WAARHEID OVER GWENDOLINA

10 X     1 + 1 GRATIS  VRIJKAART
sms naar 0477/60 79 81, vermelding: Gemene Best/ Ka-
dans/lezer Brasschaatste Film – 
naam/adres/emailadres.
Speciaal voor de lezers van de

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 

Er werden net iets meer azalea’s verkocht dan vorig jaar en zo 
blijven we maar groeien. 3.280 plantjes werden verkocht dankzij 

len IEDEREEN hartelijk danken die zijn steentje klein of groot 

Dank je wel vrijwilligers voor de verkoop! Dank je wel ook aan de 

ook een oprecht dank je wel aan iedereen die een plantje kocht.
Lieve en Christiane, organisators

BRASSCHAATS KOM OP TEGEN KANKER 
TEAM HEEFT ER DRUKKE WEEK OPZITTEN

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

regio.  Naast de veel kraampjes is er ook een grootse tweedehands 

wisselt. Na de verwoede koopjesjacht kan er nog even bijgetankt of 
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be

omdat hier 
een goed advies
en mooi passende lingerie
belangrijk zijn

like us on 

NACHTMODE
BADPAKKEN
LINGERIE
OOK VOOR 
BORSTPROTHESES

WIN

een pyjama van Canat
of Woody in oktober!

Openingsuren 
woensdag, donderdag, vrijdag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
zaterdag 
17.00u - 22.00u
zondag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
maandag en dinsdag gesloten

Kapelsesteenweg 308 
B-2930 Brasschaat

 

Een culinaire ervaring met de fijnste ingrediënten 
en vers bereide Thaise gerechten

 

mu daeng Thai cuisine Brasschaat

Experience
the magic of 
exotic taste

Lunch menu van woensdag - vrijdag 12.00u - 15.00u
2 gangen menu van de chef voor €19,50

U kunt nu online Take Away bestellen
via www.mudaengbrasschaat.be
Reserveer een tafel op Tel  0492 92 26 00 
of e-mail  info@mudaengbrasschaat.be 

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Gezocht

HUISHOUDSTER
inwonend, licht huishoudelijk werk

noties van Nederlands, Frans of Engels.

0478/036 074 (Brasschaat)

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

PROFICIAT AAN GERDA VERMEIREN 
VOOR 100 BLOEDGIFTEN

Gerda heeft op de bloedinzameling van het Rode Kruis van 
september voor de 100ste keer bloed gegeven! Een hele pres-
tatie waarvoor je al minstens 25 jaar trouwe bloedgever moet 
zijn. Zij is ook nog een regelmatige plasmadonor die met onze 
vaste ploeg "De Plasmaskes" om de 2 weken plasma geven in 
het bloedtransfusiecentrum van Edegem. En alsof dit nog niet 
voldoende is, helpt ze ook mee op de bloedinzamelingen waar 
ze met de glimlach onze donors voorziet van een lekkere kop 

Wij danken Gerda heel hartelijk, ook uit naam van alle patiënten 
die ze al geholpen heeft met haar vele giften, voor al haar inzet 
gedurende de voorbije jaren en we hopen dat ze hiermee nog 
lang kan doorgaan. Als dank kreeg ze van Anita Van Rossem, 
verantwoordelijke bloed- en plasmageven van afd. Brasschaat, 
een geschenk overhandigd van het bloedtransfusiecentrum en 
van het Rode Kruis Brasschaat.
Wil jij ook je medemensen in nood helpen? Kom dan naar onze 
volgende bloedinzamelingen in het GIB, Door Verstraetelei 50. Op 
maandag 7 oktober van 17.30u tot 20.30u. Zeker uw identiteits-
kaart meebrengen! Wij hebben jullie dringend nodig zodat onze 
bloedvoorraad op peil blijft. Voor inlichtingen in verband met bloed 
of plasma geven kan je steeds terecht bij Anita: 0485 66 54 03 of
bloed@brasschaat.rodekruis.be

Kinderkoor Brasschaat: 
Voor meisjes én jongens tussen 8 en 14jaar! Eerste repetitie van het werkjaar 2019-2020: zondag 6 oktober 
2019 om 9u30 in de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat. Het opzet van dit koor is tweeërlei. Enerzijds krijgen 
kinderen in het koor de gelegenheid om in een vriendschappelijke sfeer hun muzikale vaardigheden aan 
te scherpen. Dit gebeurt door de wekelijkse repetitie, het zingen van kindvriendelijke muziek en optredens. 
Anderzijds wil het koor ook een instrument zijn dat kan ingezet worden tijdens liturgie met kinderen en/of 
jongeren. Op die manier krijgt zo’n viering een jonger en frisser elan. Dit alles gebeurt onder begeleiding 
van professionele dirigent, organist en muziekleraar Koen Maris. Het koor repeteert elke zondag tussen 
9u30 en 10u30 in de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat. Deelnemen aan het koor is gratis en vereist geen 
muzikale voorkennis. De eerste repetitie gaat door op zondag 6 oktober 2019 om 9u30. Tijdens de eerste 
repetitie komt er best een ouder mee voor het uitwisselen van de nodige info en (contact)gegevens. Meer 
info kan u bekomen bij dirigent Koen Maris via mariskoen@gmail.com of  0496 07 78 02. Hopelijk kunnen 
we rekenen op de inzet en het enthousiasme van  velen ! De plaatselijke kerngroep van Sint-Antonius Abt
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Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be

-

Dienstencentrum Vesalius 

-

-

Dienstencentrum Antverpia

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

4 HOOG
STIP

Woensdag 9/10 om 15u |Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 3 jaar!
Plots is ze daar, het meisje. Plots is hij daar, 

een stippel, een spikkel, een STIP!
STIP geeft, het meisje krijgt. Maar het meisje wil 

meer en meer, dus STIP geeft en geeft, tot…
STIP stopt met geven. Oei? Wat nu?

Een non verbale, muzikale, poëtische voorstelling 
over vriendschap, groeien, geven en nemen.

www.4hoog.be 

ODE AN DIE FREUNDE
FUNNY FREUNDE

Zondag 20/10 om 15u – Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Het spiksplinternieuwe, spetterend vrolijke, derde 
programma van Ode an die Freunde. Weg uit hun 
klassieke comfortzone, struinen de Freunde langs 
musical, operette, opera, pop en jazzy standards 
met humor als rode draad. Een voorstelling waar 

je blij van wordt.
www.odeandiefreunde.be

HOF VAN EEDE
THE BIG DROP-OUT

Dinsdag 22/10 om 20u – Theater Hemelhoeve
13 euro – VRIEND 11 euro – kassa +1 euro

Wat als je er nu eens gewoon mee zou stoppen? Je 
werk, het geregelde leven, datgene waar je goed in 

bent, datgene wat jou bepaalt. 
In ‘The Big Drop-Out’ stellen we ons de vraag 

waarom die droom zo verleidelijk is.
www.hofvaneede.be

LITERAIR CAFÉ
OSCAR VAN DEN BOOGAARD

Donderdag 24/10 om 20u – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Organisatie van vzw De Lezer 
en de Openbare bibliotheek.

Over ‘Kindsoldaat’ en ‘Jachthuis’. Zijn werk werd 
genomineerd voor de grote literaire prijzen, vertaald 

belangrijkste schrijver van zijn generatie.
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 
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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

Brasschaat
Brood   Belegde Broodjes   Banket

Bredabaan 445  -  2930 Brasschaat     03/337.15.44  -  brasschaat@vanopstal-vanboxel.be  -  Donderdag gesloten

Oktober = Promomaand

Maandag: Rijstvlaaike 3 + 1 gratis

Dinsdag: Frangipanneke 3 + 1 gratis

Woensdag: Donuts 3 + 1 gratis

Vrijdag: Eclairs 3 + 1 gratis

Zaterdag: Sandwiches 5 + 1 gratis

Jou kapster aan huis 
G.S.M 0497 736 371

Te koop Ekeren (Donk) 
Ruime, charmante, in-
stapklare HOB met mooie 
tuin 712 m2 - Living 
(50 m2) op parket/OH/
Keuken/3 slaapkamers- 
CV op gas Vraagprijs € 
445.000 - Bezoek na af-
spraak 0499/121 870 Im-
moweb code 8289511 

M. 43j zkt lieve vr voor 
latrel. of rel tussen 30-65 
jaar 0486 065 285.

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

Oprit zonder onkruid? 
Vast gevoegd? 
0474/719 651

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Wij doen alle binnen-
werken professioneel en 
goedkoop, stukadoor, te-
gels schilderen, bezeten 
etc...Alles wat nodig is 
binnen en buiten uw huis! 

mvg Johan 0468 432 861

Gezocht: Kapper(ster) 
Voltijds-deeltijds. Fijne 
sfeer, goede verdienste. 
Eigen cliënteel vereist. 
03/646 77 55

Ik zoek binnenschilder-
werk, tuinwerk. 
0486/306 790 Kaha

Te koop: Droog brand-
hout, gratis thuisge-
bracht. 0495/ 914 096

Autostaanplaatsen te 
huur centrum Brasschaat 
contact 0473/249 720 

Comp. Prob. Ik kom a. huis 
herst. Sneld. 0496/383 
015. Verk. comp. o. maat

Schild., gypr., lamin., Alle 
soorten bezet., schilderkl. 

0485/300 437
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Bredabaan 261 - 2930 Brasschaat

Maandag: Stella aan € 1,50

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrij/zat/zon:

Café De Vreemde Vogel

TE HUUR

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.

O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname)

Aanleg & onderhoud van 

Te huur: 

Bedankt voor

Lerares wiskunde 

Jarig orkest trekt alle 
registers open

Harmonie De Jonge Scheuten 
viert 140ste verjaardag met 
maar liefst 2 concerten. 140 
jaar al wordt er muziek ge-
maakt bij De Jonge Scheuten 
in Wuustwezel. Dat viert de 
jarige harmonie met een feest-
weekend op 4 en 5 oktober 
in GC Kadans. De orkesten 
halen tijdens het feestweek-
end alles uit de kast om de 
140ste verjaardag van De 
Jonge Scheuten te vieren. Op 
vrijdag 4 oktober staan vanaf 
19.00u Jeugdorkest Resisto 
en Reginald & De BosBeesten 
(Feestband voor kinderen) op 
het podium. Samen brengen 
ze een knotsgek verhaal over 
de directeur van de dierentuin 
die een feestelijke dag in de zoo 
beschrijft doorheen verschillen-
de hilarische liedjes waarin het 
jeugdorkest deel uitmaakt van 
de begeleidingsband én van 
de personages in de dieren-
tuin. De voorstelling NAAR DE 
DIERENTUIN is geschikt voor 
grote en kleine rakkers van 2 
tot 12 jaar en hun familie en 
ze duurt ongeveer 70 minuten. 
Op zaterdag 5 oktober brengt 
het Koninklijk Harmonieorkest 
De Jonge Scheuten om 20.00u 
een feestelijk programma met 
dito muziek onder de titel 
#DJS140, The story continues 
… Enkele speciale gasten 
zorgen ervoor dat het een heel 
feestelijk concert zal worden. 
Sopraan Nathalie Denyft en 
klarinettiste Elise Bevers zijn de 
solisten van de avond. Zand-
muze Colette Dedyn maakt live 
zandtekeningen op het podium 
tijdens enkele muziekstukken. 
Stand-upcomedian en ‘foute 
vriend’ Jeron Dewulf praat de 
avond aan elkaar met de no-
dige humor.  Tickets en info •Bij 
de muzikanten • reservaties@
dejongescheuten.be • Bij de 
bibliotheek van Wuustwezel
• www.dejongescheuten.be
•https://www.facebook.com/
dejongescheutenwuustwezel

11.11.11-actie 2019: 
verkoop en brunch

Zoals elk jaar kan je 11.11.11 
steunen door chocolade, stiftjes 
en wenskaarten te kopen aan 
de bib, de Colruyt, de Delhaize 
en in Maria-ter-Heide. Je vindt 
ons daar op 8 en 9 november. 
Je kan de actie ook steunen 
door op maandag 11 novem-
ber vanaf 11 uur naar onze 
vegetarische brunch te komen 
in de Ruiterhal te Brasschaat. 
Je kan daar aanschuiven aan 

en slaatjes en een desserten-

deren – 6 jaar: gratis, 7-12 jaar: 
12 euro, 13-18 jaar: 15 euro en 
+ 18 jaar: 17 euro. Inschrijven 
is verplicht en kan via mail 
(annedebacker@telenet.be) 
of telefonisch (03/6532485). 
De opbrengst gaat naar een 
project rond ‘changemakers’: 
mensen die vanuit het midden-
veld streven naar en strijden 
voor een betere wereld.

Lezing door Mieroos 
Nijsters - Bolgewassen 

voor de eco-tuin
Dinsdag 8 oktober 2019
Bolgewassen hebben in de 
tuin absoluut een toegevoegde 
waarde. Ze zorgen voor extra 
kleur in de prille lente. Er zijn 
ook zomerbloeiers en herfst-
bloeiers, en sommige bollen/
knollen zijn zelfs eetbaar. Bol-
gewassen bloeien jaar na jaar 
en velen verwilderen uit zich-
zelf. Biologische bloembollen 
zijn topscorers in de productie 
van stuifmeel en nectar. Vroe-
ge soorten, zoals krokussen, 
zorgen voor voedsel als de 
eerste hommels en bijen weer 
uitvliegen. Redenen genoeg 
dus om ze toe te passen in de 
ecologische tuin. Zoals zo vaak 
geldt ook hier: de juiste bol 
op de juiste plaats. Waarmee 
moeten we dan rekening hou-
den en welke soorten komen in 
aanmerking? Uiteraard kiezen 
we voor een duurzame toepas-
sing. Nood aan inspiratie ? Kom 
dan zeker luisteren. Locatie: 
‘Emino’, Verhoevenlei 50, 2930 
Brasschaat. Aanvang: 20 u 
Gratis inkom, iedereen welkom

PRIORITIJD
Donderdag 24 oktober 2019 om 
20.00 u Theater Hemelhoeve, 
Azalealaan 1, Brasschaat Hoe 
komt het toch dat we alsmaar 
vaker tijd te kort komen? In de 
eenvoud van alledag gaat Erik 
op zoek naar manieren om de 
tijd naar onze hand te zetten. 
Een inspirerende zoektocht 
samen met u, want als toe-
schouwer hebt u recht op uw 
eigen verwenmoment... 
Af en toe beleven we een vol-
maakt gelukkig moment, maar 
meestal hebben we het gevoel 
dat de tijd aan ons voorbij vliegt. 
Vreemd, we hebben auto’s, 
computers en gsm’s. We kun-
nen alles zoveel sneller dan 
vroeger, en toch komen we 
alsmaar meer tijd te kort. Hoe 
komt dat toch? Prioritijd doet 
ons glimlachen maar geluk-
kig ook nadenken over ons 
drukke leven. Kostprijs: 15 euro 
voor leden en niet leden, één 
drankje achteraf inbegrepen.
Organisatie: vtbKultuur i.s.m. 
Markant. Inlichtingen/inschrij-
vingen: e mail: brasschaat@
vtbkultuur.be of gsm: 0476 45 
20 43.

LOKALE AFDELING FIETSERSBOND KAPELLEN GAAT VAN START

trappen. Het ziet er naar uit dat deze groei nog zal aanhouden. De luchtkwaliteit en de klimaatverandering lig-

kostprijs – spelen zeker mee. De nadelen – voornamelijk weersomstandigheden – worden tegenwoordig ook 
vlot opgevangen door aangepaste kledij.
Deze groep weggebruikers was tot nog toe niet georganiseerd en had daardoor geen kanaal om haar noden en 
verzuchtingen naar buiten te brengen. Begin 2019 hebben een aantal vrijwilligers zich verenigd om hierop een 
antwoord te bieden. De groep werd door de Fietsersbond erkend als lokale “afdeling Kapellen” en boekte in het 

Milieuraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De missie is om op een constructieve 

volwaardig vervoermiddel dat een logische eerste keuze is voor korte en middellange verplaatsingen in en om 
de gemeente.

De acht leden van de kerngroep zijn duidelijk: ”Kapellen heeft nood aan een duurzaam en vooruitstrevend mo-

vinger op knelpunten in de gemeente. Enkele voorbeelden: onveilige oversteekplaatsen, hagen die tot over het 

om Speed Pedelecs en alle weggebruikers veilig en comfortabel samen in het verkeer een plaats te geven”.
De achtkoppige kerngroep heeft de afgelopen maanden veel voorbereidend werk geleverd, zodat op 19 sep-
tember het echte startschot van de “Fietsersbond Kapellen” kon gegeven worden. Onder ruime belangstelling 
werd het beleid van de Fietsersbond Vlaanderen gepresenteerd, en werden de lokale prioriteiten toegelicht. 
De week van de mobiliteit was hiervoor het uitgelezen moment. De kerngroep hoopt de volgende jaren in onze 

een constructieve en waardevolle partner hebben, is onze missie geslaagd”, besluiten de initiatiefnemers.

Herstellingen en eigen 
ontwerpen:

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: 

Inkoop oud goud en
juwelen: 
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SLIMME KACHEL
MET VEEL COMFORT.
De pellet- en combikachels van RIKA brengen gezelli-
ge warmte in uw woning. Met de RIKA FIRENET en de  
draadloze ruimtevoeler wordt uw kachel nog slimmer.  
Bedien de kachel online vanop uw smartphone,  
tablet of PC. Altijd en overal. 

Meer info op rika.be  
of bij uw RIKA Premium Partner!

RIKA FIRENET 
& DRAADLOZE 

RUIMTEVOELER
  

GRATIS  
Bij uw nieuw 

gekochte RIKA kachel*.
Actie geldig tot 

06/12/2019

* Geldig op DOMO, REVO II,  COMO II, INDUO en PARO. Niet inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura. 1 bon per aankoop. Niet cumuleerbaar. Waarde pakket is 364€ excl. BTW.

ALPHA HEATING BVBA
RIKA Premium Partner
Victor Adriaenssensstraat 69
2900 Schoten

Bel 03 644 68 88

info@alpha-heating.be
www.alpha-heating.be

PARO 
COMBIKACHEL
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parkbodeactueel www.brasschaat.be
*

bevolkingsonderzoek 
borstkanker

De tijd vliegt: twee jaar is 
zo voorbij. 

In onze gemeente liet 
67,6% van de vrouwen van 
50 tot en met 69 jaar zich 
al preventief onderzoeken 
en zo scoren we 3% hoger 
dan de deelname in onze 
provincie. 

Je krĳ gt van het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief als je tot de leeft ĳ dsgroep 

(50 tot en met 69 jaar) behoort en het twee jaar 
geleden is dat je een mammografi e liet nemen.

We zijn als gemeente trots 
op dit cijfer en streven 
ernaar om dit gunstige 
cijfer te behouden en zelfs 
nog te verhogen in de 
toekomst.

Wil je weten wanneer je 
een uitnodiging voor een 
screeningsmammografi e 
in de brievenbus mag 
verwachten? 

Meer weten? 
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker
T 0800 60160

Dat kan door via het gratis 
soft ware-systeem ‘Patient 
Health Viewer’ gegevens over 
de bevolkingsonderzoeken te 
raadplegen. 

Download het programma via 
de website 
bevolkingsonderzoek.be 
Je hebt een eID, kaartlezer en 
je pincode nodig.

Meer weten over het 
bevolkingsonderzoek? 

Bel gratis naar het Centrum 
voor Kankeropsporing op 
0800 60160 tussen 9 en 12 
uur en 13 en 16 uur, stuur een 
e-mail naar info@bevol-
kingsonderzoek.be, of surf 
naar www.bevolkingsonder-
zoek.be/borstkanker 

Heb je vragen over je per-
soonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huis-
arts of gynaecoloog.

haal een 
griepprik

Waarom haal je best een griepprik?

Ben je 65-plusser, ben je zwanger of 
heb je gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, een ziekte van longen, hart, 
lever of nieren? Dan is het risico op 
complicaties door griep veel hoger.

Daarom laat je je best vaccineren vanaf 
half oktober. Zo heb je de beste kans 
om geen griep te krijgen in de winter. 
Krijg je toch griep, dan ben je minder 
ziek en zijn er minder complicaties. 
Bovendien vermindert de kans dat een 
al aanwezige ziekte, zoals diabetes, 
verergert.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie 
stemt het vaccin af op het griepvirus 
dat waarschijnlijk zal overheersen in 
het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?

Risicogroepen krijgen het griepvaccin 
voor bijna de helft  terugbetaald. Ver-
blijf je in een woonzorgcentrum dan is 
het zelfs gratis. 

Wil je weten of je tot een risicogroep 
behoort en hoeveel je griepvaccin 
precies kost? Vraag het je huisarts of 
huisapotheek.

Wist je dat elke winter 1 op 
de 10 mensen griep krĳ gt? 

Bescherm je tegen de ziekte 
en haal vanaf half oktober je 

griepprik. Vraag ernaar bĳ  
je huisarts.

Meer weten? 
www.griepvaccinatie.be

DC Vesalius | Prins Kavellei 75 | 2930 Brasschaat

3/10 voordracht: 
‘samen in dialoog’

Voor psychisch kwetsbare mensen en 
iedereen in hun omgeving. Met een 

ervaringsdeskundige van Aliado en een 
spreker van Similes. We voorzien ook een 

voorstelling van de beide diensten met 
aansluitend een receptie.

info en inschrijven kan via kabas@ocmwbrasschaat.be 
met de vermelding van je naam en ‘voordracht samen in 
dialoog’.

Aliado = een ontmoetingshuis voor personen met een 
psychische kwetsbaarheid
Similes = een lotgenotengroep/organisatie die 
ondersteuning aanbiedt aan familieleden van een 
psychische kwetsbaarheid)

Heb jĳ  recht op een 
verwarmingstoelage?

Verwarm je op huisbrandolie/mazout, 
petroleum of propaangas? Dan heb je 
mogelĳ ks recht op een tussenkomst.

voorwaarden
1. je verwarmt met mazout/huisbrandolie, petro-

leum of propaangas (zowel voor levering aan 
huis als aan de pomp);

2. je valt onder een van de drie categorieën van 
www.verwarmingsfonds.be 
• personen met recht op verhoogde verze-

keringstegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering

• personen met begrensd inkomen
• personen met schuldoverlast

Meer info en aanvraag 
op afspraak | Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen 
Verhoevenlei 11 | T 03 650 29 30 | 0800 90 929 
info@brasschaat.be
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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 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. 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

Restaurant-Taverne 

De Keysershoeve
te St.Job in’t Goor

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

KELNER/DIENSTER 
Zich aanbieden na tel. afspraak met Dhr. Peter Van Esbroeck

Tel: 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00 u)

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

VOLG DIT NAJAAR 
EENS EEN CURSUS!  

De herfstblues krijgen geen 
kans! Een zeer groot aanbod 
cursussen zoals gitaar of mond-
harmonica leren spelen zonder 

koken voor absolute beginners, 
koken voor mannen, manden 
vlechten, acrylschilderen, wil 
je graag meubels leren maken, 
fietsen leren herstellen….. je 
kan in het vormingscentrum het 
DAKHUUS aan de Bredabaan 
terecht ! Wie met de computer 
wil leren werken, kan dan weer 
terecht in de cursus ABC van de 
PC . Er zijn ook cursussen rond 
Tablets en Smartphones. Het 
aanbod creatieve en ontspan-
ningscursussen is eveneens 
heel groot. Mindfulness, Reiki 
of massagecursussen brengen 
je heerlijk tot rust. Graag meer 
info? Neem een kijkje op www.
dakhuus.org, bel naar 03/633 1 
696 (ma en do 13.30-16.30u, 
woe  17-18.30u) of mail naar 
info@dakhuus.org 

SVB Driehoek
2 oktober 2019
20:00 Simikos - Dames
4 oktober 2019
20:00 Taxandria - Vaders
20:15 Valaarhof - Dames
5 oktober 2019
09:00 U8 B - Sint Job
09:00 U8 A - Wuustwezel
09:00 U9 B - Achterbroek
09:00 U9 A - Sint Job
09:30 Sava - U12 B
09:30 Brasschaat - U12 A
09:30 Broechem - U6
09:30 Oostmalle - U7 B
11:30 U10 B - FC Oxford Hemiks.
11:30 U11 B - Walem
11:30 U10 A - Nieuw Stabroek
11:30 Sint Job - U15 B
11:30 U11 A - Gooreind
12:30 Gooreind - U7 A
14:00 U11 C - Wuustwezel
14:30 Simikos - U13 A
14:45 Sint Job - U13 B
15:00 Nieuw Stabroek - U15 A
16:00 U21 - Sint Lenaarts
U17 B - Nieuw Polonia (forfait)

6 oktober 2019
10:00 Reserven C - Racing Kiel
11:45 Valaarhof - Reserven A
12:30 Reserven B - Olse
14:30 Valaarhof - Eerste elftal

KFC Brasschaat
vrijdag 4 oktober 2019
20h00: Gew. Res. - Olymp. Essen
zaterdag 5 oktober 2019
09h30: U12 - Svb. Driehoek
09h30: U10 b - Ksk. Ekeren Donk
09h30: U7 b - Zenn. Hombeek
12h30: U9 a - H. Hove Sp.
12h30: U9 b - K. Achterbroek Vv.
15h00: U17 - Kfc. Antonia

Goedkoop vellen van 
bomen  en  a f voe ren 
0487/715 534

Ontwerp, aanleg en re-
novatie van tuinen, betaal-
baar! 0487/715 534

Goedkoop verwijderen 
van coniferen en afvoer. 
0487/715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zons,
0487/ 715 534

Goedkoop leegruimen 
van woning, appartement, 
garage. 0487/715 534

Te huur: 2 slpk. app. Veld-
str. 8/1, onm. beschikb.
Gsm 0479/381 137

Dringend gevraagd: 
Leerkracht wiskunde mid-
delbaar. 0476/631 335

Topligging rustig app. 
te huur. 1-2 pers. 1eV., 
lift, 2 slpk, ter. a. gemeen-
tehuis Brasschaat 
Tel. 03/651 77 68

Te koop golfballen 50 
stuks voor € 15. Tel. 
0479/306 499

Te koop: Op te frissen 
ruim app 2V. 90m² in cen-
tr. Bras. Vlakbij scholen 
en bosomg. Incl. privé 
gar. box, 2 slpk, 2 terras-
sen, apart wc, geen lift. € 
230.000. 0486/268 570

Te koop 
le Fuente V24 met vlinder-
stuur. Tel. 0496/839 547

Digitale Week in de 
bibliotheek

Van 19 t/m 30 oktober 2019 loopt 
in de bibliotheek de digitale week. 
We hebben verschillende activi-
teiten gepland: Za. 19/10  11u-
11u45: Beebots programmeren 
voor 5-jarigen Di. 22/10  19u-21u: 
Workshop Shoppen en bankieren 
op het internet: hoe doe je dat? 
Vr. 25/10  10u-12u: Praatcafé voor 
senioren  Weet je nog     Youtube 
filmpjes en digitale foto s uit de 
oude doos Wo. 30/10  14u-16u: 
Lego Digital Storytelling Halloween 
voor 8- en 9-jarigen. Deelname 
is gratis. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Wil je inschrijven? Mail 
dan naar info.bib@brasschaat.
be.  Meer info vind je op onze 
website: brasschaat.bibliotheek.be 
Locatie: Bibliotheek Brasschaat, 
Bredabaan 407, 2930 Brasschaat, 
03/650.03.60

Gezinsbond 
Brasschaat

Op 20 oktober organiseert 
Gezinsbond Brasschaat een 
herfst 2-de handsbeurs in de 
Ruiterhal, gelegen in ons ge-
meentepark. Kopers zijn wel-
kom vanaf 14 uur en dit tot 
16.30 uur. Gratis inkom.
Bent u op zoek naar kleding 
of speelgoed voor kinderen of 
baby-spullen , dan zal u zeker 
iets vinden!
Verkopers kunnen een plaats 
reserveren vanaf maandag 7 
oktober. Vanaf 10 uur kan U 
bellen naar 03653 11 81. Via 
mail kan u NIET deelnemen. 
Voor meer info verwijs ik naar 
onze website : https://bras-
schaat.gezinsbond.be
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ZATERDAG 5 OKTOBER

HORTA
WERELDDIERENDAG

ALLE DIEREN
WELKOM!

 Hét DIERENFEEST van het jaar!

 Kom je dier EXTRA in 
de watten leggen

 Van FOTOSHOOTS tot 
SPELLETJES: ontdek ons 
programma op de website 

 Feestelijke KORTINGEN

30%
10 tot

KORTING*
op alles voor 
tuin en dier

WERELDDIERENDAG KORTING

VAN WOENSDAG  
T.E.M. ZATERDAG!

*Actie geldig van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 oktober,  
niet cumuleerbaar met andere promoties, voorwaarden in de winkel

www.horta.org
HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 •  2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 •  brasschaat@horta.org
OPENINGSUREN: maandag tot vrijdag: van 9u tot 18.30u. 
zaterdag: van 9u tot 18.00u - Gesloten op zon- en feestdagen.
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KFC BRASSCHAAT 
ZOEKT BENJAMINTJES

KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, 
ben je geboren in 2014 of 2015 en 4,5 jaar oud? Kom het 
dan proberen. Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op 
het kunstgrasveld B terrein in het gemeentepark van de ge-
meente Brasschaat nabij de Hemelhoeve en basketbalvel-
den. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van 
Bergen: 0477/575 411

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

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

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

Te huur: Garagebox, Oude 
Baan  n. nr 131. Gn  licht. 
€ 85. Vrij. 0495/214 041

Te huur: Schoten, dakstu-
dio, gemeubeld, geen lift. 
Paalstraat 131, € 495. Vrij 
1 oktober. 0495/214 041

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Te huur: Ruim apparte-
ment met tuin. Canada-
laan 27, St.Job in’t Goor. 
Beschikb. 01/11/2019. 
Tel: 0493/510 011

Te koop: Hoekzetel don-
kergrijs, goede staat. 
€ 250. 0478/942 259

VINTAGE DA VINCI
DAAR SPREKEN ZE OVER

In zaal Born aan de Hemelhoeve 
is er op 5 oktober ‘s avonds
een groot kunstenevenement 
heb ik gehoord Marie. Ja, Evely-
ne, Leonardo Da Vinci is dit jaar 
500 jaar dood en wordt herdacht.
Heel wat artiesten uit Brasschaat 
werken eraan mee. Met toneel 
over zijn leven en schone muziek 
uit zijn tijd, en met zang en vertel-
lingen! Ja zeker Marie, en er zijn 
tekenaars life aan het werk. Naar 
het schijnt staat er dan ook een 
hele grote vreemde vogel! En er 
is een ‘ceremoniemeester’ om 
alles in goede banen te leiden. 
Daar gaan we toch zeker naartoe 
met de vrienden? Dat is zeker 
Evelyne, we bestellen ticketten 
aan 6 €  bij www.echtgebeurd/
contact en Madeleine Nieuwlaat 
zorgt  dat dat allemaal in orde 
komt!

Joyce zoekt werk, poet-
sen, strijken en babysitten. 
0470/700 969

Kapper aan huis, lage 
prijzen. Knippen-kleuren. 
Erv. 0471/038 747 

APP TE KOOP 1e verd: 
2 slk, kkn, badk, woonk, 
wc, 2 bergpl. Centrale 
ligging Brasschaat! Naar 
smaak te renoveren. VP € 
185.000 ! Bredabaan 480. 
Vrij bezoek tss 14u & 16u 
nu zaterdag 5, 12 & 19 okt. 
‘19. Info: 0486/808.421

VZW Lejo zoekt poets-
hulp. 3u per week. Ver-
goeding binnen vereni-
gingswerk. 0486 824 251

Te koop: Relaxzetel met 
opstaanhulp. € 350. 
Tel. 0477/980 719

Te koop: Tafel 100x266 
vuren hout Ikea, € 70. 
0483/451 761

Te koop: Zolderladder, 
aluminium, 2-delig, nieuw. 
€ 50. 0483/451 761 

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

Te koop: Propere golfbal-
len. Prijs: 100 voor € 50. 
Tel. 03/658 10 88
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 99.000

KAPELLEN
HEIDESTRAAT 108
Mooie alleenst. villa met een gr. tuin met zwemb. en 
poolh. Er is een rme inkomh., een zeer grote liv. met open 
haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe Dovy 
kkn met aansl. een mooie veranda-lfrmte , een inger. bdkr 
met ligbad en douche en een inp. gar., tevens zijn er 3 slp-
ks, een dressing en berging en strijkkmr en een san. rmte. 
Een echte aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT       TE HUUR BERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

HOEVENEN

EKEREN

HOEVENEN

LAGE KAART 285
Verzorgd en instapklaar 2 slaapkamerapparte-
ment met garage. Aangename woonomgeving 
in Brasschaat-Kaart nabij winkels scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 715

DORPSTRAAT 43
Authentieke dorpswoning in landelijke stijl. Ruime 
woning met vele mogelijkheden op een perceel 
van 576 m². Geschikt voor vrij beroep. Garage 
bereikbaar via achteringang en mooie zuidwest 
georiënteerde tuin volledig afgesloten waar het 
rustig vertoeven is zonder inkijk. EPC: 781

€ 385.000

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd appartement met 3 slk. Opp. ca. 135 m². 
Gunstig gelegen in centrum van Brasschaat nabij 
winkels, scholen en openbaar vervoer. Park van 
Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. Bouw-
jaar 1990. Recente renovaties; verwarmingsketel, 
ramen met hoogrendementsbeglazing, dak con-
form. EPC: 233. EPC is nog van voor de renovatiew.
€ 298.500

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 395.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 299.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgr. voor 
verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 
m². Aangename ligging in een groene woonomg.
op kleine afst. van centrum. Mogelijke bebouwing 
van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 99.000

DE BORREKENSLEI 55
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, inpan-
dige garage en mooi aangelegde tuin in centrum. 
Aangename ligging nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Het ‘park van Brasschaat’ en 
Peerdsbos op wandelafstand. EPC: 427

€ 265.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 259.000

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersap-
partement met 2 slaapkamers, achtertuin met 
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle 
hedendaags comfort aanwezig. Aangename 
ligging te ‘Brasschaat- Kaart’ nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij 
te kopen mits meerprijs. EPC: 371
€ 315.000

MARKT 6
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000

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

€ 209.000

KLOOSTERSTRAAT 53
Gezellig verzorgd appartement met living, badka-
mer met ligbad, ingerichte keuken en 1 slaaphoek 
en fietsenberging. Direct beschikbaar. Vaste kosten 
zijn inbegrepen. EPC: 131

€ 590

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 1STE
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 1ste verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 283

€ 140.000

ANTWERPSE STEENWEG 36
Karaktervolle halfopen villa met rieten dak gelegen 
in het centrum. Dit gerenoveerde eigendom be-
schikt over 3 ruime slpks, nwe kkn, autostaanplts 
achteraan en tuin met terras. Ruime voorraad- en 
wijnkelder. Nieuwe cv-installatie op gas, mogelijk-
heid tot extra slaapkamer(s) op zolder, nieuwe dub-
bele beglazing en elektriciteit is conform. EPC: 298
€ 337.000

EKEREN        TE HUUR

MERKSEM

ZANDVLIET

DEURNE

DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijn-
ruimte (78m²). Op de eerste verdieping is een living, 
open eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 
slaapkamer en achteraan een ruim nieuw terras 
(18m²). Instapklaar! Op wandelafstand van winkels,
openbaar vervoer en scholen. EPC: 822
€ 169.000

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m², 
bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep) en 
achtergelegen weiland van 4780 m² eveneens 
bereikbaar via servitudeweg. Ideaal voor paar-
denliefhebber. EPC: 639

€ 269.000

TURNHOUTSEBAAN 111 4DE
In het centrum van Deurne Noord gelegen zeer 
mooi en ruim appartement (120m²) met 3 slpks, 
terras achteraan (8m²). Cv gas individueel. Toegang 
tot parking voor 2 wagens. Super ligging nabij 
Rivierenhof, winkels en openbaar vervoer. Zeer 
mooi uitzicht op het park! EPC: 108

€ 249.000

STABROEK
SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 163.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

KAPELLEN       TE HUUR
ANTWERPSESTEENWEG 81 - 4DE 
Modern gerenoveerd (2016) dakappartement 
met veel lichtinval en mooi uitzicht gelegen in het 
centrum van Kapellen omvattende ruime living 
met recent ingerichte open keuken, badkamer 
met ligbad, gastentoilet en grote slaapkamer 
met toegang tot het terras. Individuele kelder. Lift 
aanwezig. Beschikbaar vanaf 01/12/2019. EPC: 665
€ 650 + € 150 kosten

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT        
BREDABAAN 1081
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin in 
Centrum van Maria-ter-Heide. Goed onderhouden 
eigendom, mooi aangelegde tuin met achter-
uitgang naar Brechtsebaan. Alle hedendaags 
comfort aanwezig.EPC: 355

€ 269.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN        TE HUUR

JOZEF DE WEERDTSTRAAT 66
Appartement met 2 slaapkamers, 2 kelderber-
gingen, garage en terras van 8 m² met groen 
uitzicht. Gunstig gelegen nabij centrum Ekeren. 
Beschikbaar 1 december 2019. EPC: 222

€ 675 + € 60 kosten
(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D
S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00
 13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Kasterveldenstraat 19 : te renoveren centraal 
gelegen glvl appartement met living, eetkamer, slaapka-
mer, keuken, kleine badkamer met douche, lavabo en wc, 
wasplaats met berging, koertje, tuin, grote mansardeka-
mer op 2de V, kolen-en voorraadkelder.
KAPELLEN: Oude Galgenstraat 168 – Instapklare 
villa hoevestijl met GLVL :  inkom, wc, vestiaire,  living, 
eetkamer, ingerichte keuken, berging, dubbele garage, 
wasplaats, terras en tuin – 1steV : hal, 4 slaapkamers, 
badkamer met wc, aparte wc - kelder en zolder.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

TE HUUR
MARIABURG

Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en 
lichte tweeslaapkamer ap-
partementen met tuin en/
of terras incl. autostaan-
plaats. Centrale doch rus-
tige ligging. Kwaliteitsvolle 
afwerking, huurprijzen 
vanaf € 825/maand provi-
sie € 65/maand.

Voor meer informatie 
0473/457 737

Tuinonderhoud, hagen 
snoeien, enz. Met btwnr. 
0465/993 577. 

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te huur: Brasschaat 
Bergstraat  12 app.2de 
v e r d i e p - 2 s l p k - g a r a -
ge, onm.vrij € 685. Tel 
0470/313 126 

Te koop: VW Golf, 
2011, 5-deurs, TDI 
1.6, 133.800km, ma-
nueel, euro5, donker-
blauw, Cruise Contr, 
startstop,airco, gps, park.
sens., elec.ramen, mist-
lampen, gekeurd, gn ro-
ker, zr proper en goede 
staat, vrgprs € 6.500 
0486 521 833. 

GETUIGEN GEZOCHT: 
van aanrijding motorrijder 
door buitenlandse be-
stuurster van BMW kruis-
punt Bredabaan/Guyotdr./
Pauwelslei op 13/08/2019 
om 17u. Bel aub C. Go-
tink 0477/821 528 (ano-
nimiteit gegarandeerd) 

Looking for a job, gar-
den, painting, cleaning. 
Gsm: 0465/266 400
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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

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 205.000 € 279.000

€ 259.000,- € 349.000 € 389.000

€ 269.000

TE KOOP:
Ekeren, Jozef De Weerdtstraat 24

TE KOOP:
Brasschaat, Leeuwenstraat 12

TE KOOP:
Berendrecht, Prelatenstraat 45

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 1 V1+2

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 17 V1

TE KOOP:
Ekeren, Jozef Ickxstraat 60

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

Glvl app 2 slpk tuin 
Nvg,Gdv,Gvkr,GvvWg,EPC:381 kWh/m²

HOB 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:221 kWh/m²Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 340 kWh/m²

HOB 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Vv,Wg,EPC:236 kWh/m²

nieuwbouw duplexapp  1 en 2v 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:161 kWh/m²

nieuwbouw app 1eV lift 2 slpk staanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:76,69 kWh/m²

* 3 maanden gratis + 9 betalend op de 1e jaarpremie van een nieuwe autoverzekering 
als u intekent tussen 23/09 en 30/11/2019 inbegrepen. Deze aanbieding is tijdelijk 
en geldig op alle garanties bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering voor 
bestuurders die de afgelopen 5 jaar geen ongeval in fout hebben gehad, of op 
Omnium-garanties voor bestaande klanten die veranderen van voertuig. 

Vervangwagen gedurende de duur van de herstelling na een ongeval in België (en tot 
30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV Verzekeringen (meer 
dan 2000 garages in België), uitgezonderd bij totaalverlies ten gevolge van ongeval in 
fout, met een contract Burgerlijke Aansprakelijkheid auto.
Voor de franchise, de gedekte goederen, de eventuele limieten en uitsluitingen van 
de dekking en voor de contactgegevens van de klachtendienst, kan u terecht bij uw 
DVV-consulent of op www.dvv.be/auto. De bijzondere en algemene voorwaarden 
hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringscontracten zijn 
onderworpen aan het Belgisch recht, hebben een duurtijd van 1 jaar en zijn stilzwijgend 
verlengbaar. Als u een klacht hebt, kan u zich richten tot de Klachtendienst van DVV, 
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden 
bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de 
Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as).

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming 
toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel 
Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL-09/2019

MATRIX NV
Bredabaan 661  
2930 BRASSCHAAT  
03 650 10 20 
www.matrixnv.be

40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

GRATIS
3 maanden

*

 AUTOVERZEKERING

Is uw auto goed verzekerd?

Profiteer nu van ons 
uitzonderlijk tarief voor 
goede chauffeurs.

Sluit een nieuwe autoverzekering 
af en krijg 3 MAANDEN GRATIS*.

Tijdelijk aanbod van  
23/09/2019 tem 15/12/2019.

Kom langs in ons kantoor  
of kijk snel op dvv.be/auto.  
Wij helpen u graag.
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Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

MAGAZIJNIER
(m/v  voltijds)

CHAUFFEUR VRACHTWAGEN RIJBEWIJS C
(m/v voltijds)

Stuur uw kandidatuur (+ C.V.) naar Stephan@tilborghshout.be
Tilborghs Hout en Interieur bvba

Onderzeel 7 - 2920 Kalmthout - 03 666 81 14

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Wandel gratis mee 
met een natuurgids. 

Zondag 6 oktober 2019 – Geleide wandeling door het Klein Schietveld. 
Thema: “Herfstkleuren en zaden” Het Klein Schietveld maakt deel uit 
van het Kamp van Brasschaat, een militaire basis die begin 19e eeuw te 
Brasschaat door de Nederlanders gesticht werd.  Het gebied heeft een 
oppervlakte van 840 ha, inclusief het vliegveld en de niet voor publiek 
opengestelde delen. Vanaf 1817 ging de Nederlandse legerleiding op 
zoek naar uitgestrekte gebieden waar men de in Vlaanderen gelegerde 
troepen, zonder de plaatselijke bevolking al te veel voor de voeten te 
lopen, kon laten oefenen. De “Brescaatsche Heide” gelegen halfweg 
tussen de garnizoenssteden Antwerpen en Breda kwam in aanmerking, 
tenminste het westelijke, hoger gelegen deel, waar geen vennen en 
moerassen waren. Zo vestigde het leger zich op 25 april 1820 op het 
Frederiksplein, gelegen aan wat vandaag de Garçondreef is. Het Klein 
Schietveld werd in gebruik genomen in 1859. Toen alleen het deel 
tussen de Essensteenweg en de macadamweg naar het vliegveld. Bij 
latere uitbreidingen in 1921 en 1956 werden de bossen o.m. rond en 
noordelijk van het Fort tot tegen het domein De Uitlegger toegevoegd. 
Er kwam een spoorverbinding met het station van Kapellen en een 
sportstadion. Later had in het gebied ook de jaarlijkse Military plaats, 
een parcours voor paardenrennen met weinig respect voor de natuur. 
Het Klein Schietveld vormt samen met het gebied Grote Heide (gele-
gen tussen Essensteenweg en Bredabaan) en Het Groot Schietveld 
één van de grootste en indrukwekkendste aaneengesloten heide- en 
vennengebieden van Vlaanderen. Beslist een bezoek waard! Deze 
wandeling leidt ons door een bijzonder intact gebleven natuurgebied 
met een verrassende biodiversiteit. Van duinenpartijen tot hoge venen… 
het militair bewind had ook voordelen! Afspraak om 14 uur aan de eco-
parking van Kwartier Noord - Lichtvliegwezenlaan te Brasschaat (aan het 

Organisatie: Natuurgidsen Brasschaat (V.M.P.A.)
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PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO    9U TOT 18U
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 17U ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

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 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

al talrijke lezingen gehouden over historische, religieuze en culturele onderwerpen. Toegangsprijs: 
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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.

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van Bouwbedrijf J. Valckenborgh    .A.B.V.B

STARRENHOFLAAN  5  -  2950  KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX  (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be 

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en 

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

Wij zijn op zoek naar ervaren stielmannen met passie voor hun beroep.
Daarom zijn ook 50-plussers meer dan welkom !

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

Bent u werklustig en heeft u veel ervaring, gelieve zich dan te melden
op onze burelen of op het nr. 03/660.14.20.

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

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
Alg. bouwwerken, re-
nov.en buitenschilderw.. 
Met btw. 0465/993 577

Te koop gevr.: Schilde-
rijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de 
verdiep, grote living, 
slaapkamer, dressing 
of bureel, bergplaats, 
balkon, onm.vrij, € 685 
+ € 75 kosten (water-
lift) tel 0470/313 126

Te koop: 
cm. 0479/308 805

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 2 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr. € 750. 
T. 03/652 17 12

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnie-
zska 0484/949 951

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12

Samuelian Myasnik zkt 
alle tuinwerk. 0485 190 
556 of 0485/646 006

Ik ben een opgeleide 
schoonmaakster van 
beroep. Ik ben op zoek 
naar schoonmaakwerk, 
als je iemand nodig hebt, 
neem dan contact met mij 
op. Tel. 0488/571 811

Jonge vrouw zkt werk als 
poetsvr., babysit, afwas-
ser, strijk. a. huish. werk. 
0466/430 361 

Nieuwe cursus in de Remise: 
Assertiviteit 55+

Opkomen voor jezelf en tegelijkertijd rekening houden met de 
andere of de omgeving. VZW+3 organiseert 5 lessen op vrijdag-
nammidag van 13.30u tot 16.00u van 4 oktober 2019 tot en met 
22 november 2019. Inschrijven kan op het secretariaat van de 
Remise, Graaf Reusensdreef 1 te Brasschaat en dit elke werkdag 
tussen 9 en 12u en op dinsdagnamiddag ook tussen 14 en 16u.
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

Looking for a job, gar-
den, painting, cleaning. 
Gsm: 0465/406 701

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Te koop gevraagd: Paar-
den en ponny’s, schapen 
en geiten. 
Tel. 0498/714 812

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, ver-
wijderen van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

Te koop

0479/571 597

Klusman, inricht. elektr, 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Bredabaan 505 • 2930 Brasschaat  • Tel. 03 288 34 70 • 0477 887 778 • 0478 043 063 • info@accentvastgoed.be • www.accentvastgoed.be

Brasschaat - De Geeststraat 7
Woning met 3 slaapkamers, zuid-tuin 
en garage nabij het centrum.
Prijs: € 260.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 626 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 438
Luxueus duplex app. (circa 150m²) met 
3 slpks en ruim terras in het centrum.
Prijs: € 379.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 287 kWh/m²

Brasschaat - De Mortel 2
Appartement met 2 slk. op wandelaf-
stand van het dorp.
Prijs: € 225.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 261 kWh/m²

Brasschaat - Leopoldslei 6
Appartement met 1 slaapkamer en 
lift in het centrum met garagebox.
Prijs: € 700

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC 104 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 396
Centr. gelegen handelsglvl van 120m² 
met 2 grote raampartijen en tuintje.
Prijs: € 1.500

GVG NI GMO GVKR GVV 

Brasschaat - Bredabaan 372
Prachtig dakapp. met drie slk., 2badk. en 
ruime terrassen rondom, in het centrum
Prijs: € 695.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 176 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 740
Gelijkvloers: 2 slk. met tuin en garage
1ste verd.: 3slk. met ruim terras en garage
Prijs: € 850 (per app.)

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC 329 kWh/m²

Wuustwezel - Rode Dreef lot 6
Een bouwgrond van 1.247 m² voor 
een open bebouwing met ZO-ligging.
Prijs: € 249.055

VG WG GMO GVKR VV 

Wuustwezel - Rode dreef lot 8
Een nieuw te bouwen villa op een 
perceel van 1.051m².
Prijs: € 484.800

GVG WG GMO GVKR VV

Brasschaat - Bredabaan 346
Handelsruimte met 2 garageboxen in 
het centrum van Brasschaat. 
Prijs: € 1.200

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC kWh/m²

Brasschaat - Lage Kaart 283
Ruim duplexappartement met 3 slk. 
en groot terras. 
Prijs: € 395.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 87 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 423
Gerenoveerd appartement met 2 slk. 
en lift in het centrum van Brasschaat.
Prijs: € 900

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 206 kWh/m²

Brasschaat - Bredabaan 483
Mooi appartement met 2slk. en lift in 
het centrum.
Prijs: € 995

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC 94 kWh/m²

Brasschaat - Fabriekstraat 21
Woning met 2-3 slk. zuid gelegen tuin 
in Mariaburg
Prijs: € 379.000

VG WG GMO GVKR GVV  - EPC 345 kWh/m²

BEL ONS VOOR EEN GRATIS SCHATTING

TE HUUR
TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR
TE HUUR

TE HUUR Uw eigendom verkopen?

www.accentvastgoed.be
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

BEUKENHAAG, CONIFEREN/LAURIERHAGEN,
HORTENSIA’S, SIERGRASSEN,

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout

verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

                                 
  

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169   

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

Spaghettidag Afrant
Ontwikkelingswerk AFRANT-BRASSCHAAT organiseert op 27 
oktober 2019 een SPAGHETTI-dag. De opbrengst gaat naar de 
bouw van waterputten in enkele dorpen te BENIN en BURKINA 
FASO, de armste landen van West-Afrika.
€14 (Kinderen tot 10 jaar €7) Spaghetti a volonté + 2 pannenkoeken 
groep 1: 11u-14u - groep 2: 17u-19u ZAAL “ONS MIDDELHEEM”- 
Bredabaan 423 Brasschaat. inschrijven verplicht: Tel. Pol: 03/651 
74 34 - Luc: 0499 287 499, Iuc.liekens2@telenet.be rek. n r. BE24 
0004 4359 4538. Te vermelden: naam, aantal volwassenen, aantal 
kinderen, groep 1 of 2. AFRika-ANTwerpen - www.afrant.be

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Alg. renovatiewerken, 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359

LP’s 45t, ik koop uw collec-

strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Schilderwerken binnen 

11/u of o.t.k. 0485/713 726

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-

-
ferenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Ik zoek alle tuinwerk, 
hagen scheren, onder-
houd. 0474/453 834

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te koop gevraagd: Twij-
fel zeker niet om ons te 
contacteren, indien u uw 
wagen wenst te verkopen. 
*snelle en correcte afhan-
deling *ook met schade of 
zonder keuring *contante 
betaling *steeds bereik-
baar (7d7 en24h /24h) 
TEL: 0476/345 800

Alle pleisterwerken, 
kleine werken en binnen 
de week uitgevoerd. Erk. 
vakman 35 j. erv. 
0468/328 347

Te huur: Hanendreef 
Brasschaat, leuk app. 
2e verd., kl. woonk met 
voll. ing. open keuken, 1 
slpk + extra slpk op zol-
der. voll. inger. badk. met 
ligbad, groot terras, lift, 
ZW-gericht. Vrij 1 dec. 

0486/465 767

Oprit of terras? www.
p d s b e s t r a t i n g e n . b e 
04747/719 651

Dubbele garage te huur: 
5br-7di, smeerput, droog, 
electr., water, 2 poorten, 
omg. Klina. 03/337 13 51
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

RENOVATIE 
VAN TERRASSEN

- Aanleg en heraanleg van terras-
sen (klinkers, kasseien, blauwe 
steen, keramische tegels, enz.)
- Uitslijpen, voegen + 
 heropvoegen van terrassen.
- Vervangen van kapotte tegels
- Vervangen van kapotte putdeksels
- Plaatsen van boordstenen, enz. 

Snelle bediening.
0491/883 597

Gezocht: poetshulp voor 
in slagerij. 03/653.05.38 
Avondwerk

EPC/Elektr. keuring, 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

Gezocht:
studenten voor in slagerij 
Pieters. 03/653.05.38

Te huur: Gr. app. (160m²)
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241 Instapkl.  app. 
op 1ste verd. met 3 slpks 
aan oud gemeenteh.. 
Grote liv. en hall op par-
ket, alle 3 slpks achter-
aan met lam, 2 slpks 
16m² en 1slpk 10m². 
nieuwe voll. geïnst. kkn 
met toest. Nwe bdkr m. 
douche, dubb. lavabo, 
wc, en kast. Gr. terr ach-
teraan, lift, Rolluiken ach-
teraan, geluidsw. glas. 
Gar inbergr. in huurpr. 
Geen huisdieren. €1055/
mnd. Info en bezicht. Vrij 
1/11. 03 633 16 59
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DENNIE DAMARO FANDAG
& CD-VOORSTELLINGZONDAG 6 OKTOBER 2019

RUITERHAL - GEMEENTEPARK  - BRASSCHAAT

Aanvang: 14.30u tot 18.30u (deuren 13.30u)
Volwassene: € 18 (incl. CD-single)
Kinderen -10j.: € 5 (incl. CD-single)
Geen ticketverkoop vooraf (enkel aan de zaal de dag zelf)

Info: 0477 253 195 - www.denniedamaro.be

DENNIE DAMARO  •  DE ROMEO’S
SAM GOORIS

GARRY HAGGER • LUC CAALS
MICHA MARAH • STEVE TIELENS

SALIM SEGHERS • INGRII

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):

5-6/10 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

5-6/10 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.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 10

Dierenarts van dienst 
03/233.56.51

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

GFT

MAANDAG   7
D I N S D A G    8
WOENSDAG  9
DONDERDAG   10
VRIJDAG     11
ZATERDAG     12

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG   30
D I N S D A G    1
WOENSDAG  2
DONDERDAG  3
VRIJDAG     4
ZATERDAG   5

Ophaling huisvuil oktober

Ophaling huisvuil oktober

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film de mensen 
blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en gevonden. Vanaf nu 
kan je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de 
rubriek die weer zijn vaste plekje naast de wachtdien-
sten heeft ingenomen. 
Op de startpagina van onze website is een 
opvallende knop voorzien die rechtstreeks naar de 
invulpagina’s leidt.

BURGERLIJKE 
STAND

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN 
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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Vraag je gratis 

pocket asbak 

op café of in het 

gemeentehuis!
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SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

Creëer uw ideale binnenklimaat en 
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

WHIRLPOOL 3500W 
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

MOBIELE AIRCO'S
Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?

Oplossing een mobiele airco

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS, 
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken van bijna alle sleutels.

√ Verkoop van alle merken sloten.

√ Wij werken enkel met duurzame merken.

√ Eigen techniekers, advies op maat.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Nieuw in
 

Bra
sschaat

30 JAAR ERVARING

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, …

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘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

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

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 centr. 
Bras. Lift, 2 slaapk., in-
loopdouche, kkn, liv., eetk-
mr. € 750. T. 03/652 17 12

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u
www.denys-co.be


