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Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Art & Design

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

DE WINTER IN MET CHRIS !

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

Terraskachel, Uniplant (art 457915)
41,5 cm (d) x  112cm (h)
promotie geldig t.e.m. 17/10/’19

99,-
139,-

HARTVERWARMENDE
HERFSTDAGEN

ONZE KERSTMARKT 
OPENT Z’N DEUREN!

KOM GEZELLIG
DE SFEER
OPSNUIVEN.

Vanaf 19 oktober
in Wuustwezel

KAPELSESTEENWEG 374-380
MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69

OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR

ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

WWW.KLEDINGWILAN.BE

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

Tijdens
deze dagen

10%
KORTING

OPENDEUR-
DAGEN

De nieuwe herfst-
en wintercollectie

is binnen!

Actie geldig tot 31 oktober

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be - www.o-j-h.be

SUPER-
ACTIE!

Alle Adidas
sportbrillen

-20%
Tot zolang de voorraad strekt
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bevraging infrastructuur
Gemeentepark van Brasschaat
Het gemeentebestuur van Brasschaat wenst voor een aantal functies, die thans 
plaatsvinden op verscheidene sites in het gemeentepark Brasschaat Centrum, 
aan de hand van een informele procedure, de mogelijkheden te onderzoeken 
met betrekking tot de optimalisatie van de bestaande infrastructuur.

Er zijn twee sites in het gemeentepark waarop deze bevraging betrekking 
heeft en die door het bestuur als basis worden beschouwd. Het betreft de zaal
Ruiterhal, Azalealaan 6 te Brasschaat en het Louis De Winter Stadion,
Hemeldreef 9 te Brasschaat. Er mag voor één of beide sites een visie worden
voorgesteld. De parking naast de Ruiterhal en de conciërgewoning aan de
Azalealaan 4, worden als optionele mogelijkheden vermeld.

De gemeente wenst door middel van het bevragingsdocument geïnteresseerde 
partijen om hun inzichten, interesses en mogelijkheden verzoeken met betrek-
king tot de realisatie van een cultuurcentrum en sportaccommodaties, mogelijk 
ook door het voorstellen van alternatieven.

Aan de private partijen worden aldus ontwikkelingsvoorstellen gevraagd.

Op basis van de informatie verworven tijdens de bevraging, kan vervolgens een 
formele toekenningsprocedure worden georganiseerd, waarbij de gemeente
een private partner zal kunnen aanduiden voor de realisatie van één of beide 
projecten. Dit project kan mogelijk kaderen in een ruimer (PPS-) project.

Geïnteresseerden worden verwacht hun antwoorden op de vragenlijst en voor-
stellen van aanpak, met minimale schets, te bezorgen uiterlijk op 29 novem-
ber 2019 om 11u00, aan de gemeente Brasschaat (tav afdeling administratie
patrimoniumbeheer), Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat.

Er wordt een toelichtingsmoment voorzien op woensdag 6 november 2019 
om 18u in zaal Ruiterhal, Azalealaan 6 in het gemeentepark van Brasschaat.
Geïnteresseerden dienen zich hiervoor voorafgaand in te schrijven via
www.brasschaat.be. Op onze website vindt u tevens het volledige bevragings-
document en alle informatie terug.

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

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

Op 20 oktober start de Achtkamp Brasschaat en dit reeds voor de 70ste 
keer. De Achtkamp Brasschaat is een unieke mix van 8 verschillende 
sportdisciplines gespreid over 6 zondagen. Iedereen vanaf 12 jaar kan 
deelnemen. Nieuw dit jaar is de zwemproef op de derde zondag.
PROGRAMMA:
20/10, 9u.: 1 km TIJDRIT / Kogelstoten  Kasteel, Park v. Brassch.
27/10, 9u.: 200 m / 1500 m  Stadion, Park van Brasschaat
3/11, 9u.: 50 m ZWEMMEN  Zwembad Sportoase, Brasschaat  
11/11, 9u.: 6,5 km TIJDRIT  Militair Vliegveld, Maria-ter-Heide
17/11, 10u.: VELDLOOP + kinderinitiatie Kasteel, Park v. Brasschaat
24/11, 9.30u.: VELDRIT + kinderinitiatie Kasteel, Park v. Brassch.
Je kan nog tot 7/10 inschr. via www.achtkamp.be, daar vind je ook alle 
andere informatie. Elke deelnemer ontvangt n.a.v. het 70-jarige jubi-
leum een verrassingsgeschenk.

70STE ACHTKAMP BRASSCHAAT

Week van de Fair Trade
Kom op zaterdag 12 oktober tussen 12 en 17 uur naar Oxfam 
Wereldwinkel Brasschaat - Augustijnslei 78. We werken al enkel 
jaren voor een eerlijke prijs voor de kleine cacao-boeren in het 

Welkom. Info: 0474 595 299

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

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
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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.

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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)

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

Wij vinden jouw 
grote liefde 

B-loved 
RelatieBureau 

Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com

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
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www.antwerpmotorhomes.be

Antwerpsesteenweg 79, 
2940 Hoevenen-Stabroek

Doorgedreven 
expertise en een 
betrouwbare service.

opendeurdagen 
12 & 13 

oktober 2019

Voor wie weet van aanpakken!
Packet Print, een sterk groeiende onderneming in etiketten, kleefbanden
en etiketteersystemen, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

TECHNISCH-COMMERCIEEL
BEDIENDE
Wij bieden:
• Een goed salaris
• Een professionele opleiding binnen het bedrijf
• Een aangename werksfeer
• Een dynamische omgeving
U bent:
• Vlot 2-talig NL/FR (gesproken en geschreven)
• Punctueel
• Gemotiveerd
• Een teamspeler
U heeft:
• Een goede IT kennis (beheer van intern computersysteem)

P
acket P

rint

WIJ BLIJVEN GRAAG BIJ U PLAKKEN

Indien u zich hierin herkent, stuur dan uw 
sollicitatiebrief met cv naar:

Packet Print
t.a.v. C. Dhooge

Miksebeekstraat 182 - 2930 Brasschaat
e-mail: dhooge@packetprint.be

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

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

Tuinwerk en schilderen. 
GSM: 0487/856 864

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
OPERABEZOEK :  TURANDOT  -  PUCCINI   MAANDAG 21/10 
Op maandagnamiddag 21 oktober gaan we weer naar een opera zien in Kinepolis. Ditmaal voeren ze de opera 

bejubelde uitvoering van Turandot, met Christine Goerke in de titelrol van de ijzige Chinese prinses die alle 
mannen heeft afgezworen. Roberto Aronica speelt de rol van Calàf, de huwelijkskandidaat die letterlijk zijn hoofd 
op het spel zet voor haar hand en de beroemde aria Nessun dorma zingt. Eleonora Buratto is de jonge slavin 
Liù en James Morris is Calàfs verloren gewaande vader, Timur. We verzamelen om half twee in de hall van 
Kinepolis.  De groepsprijs bedraagt 17,00 €. Inlichtingen en inschrijven bij Esther Weymeersch – tel 03.3440796 
of 0474.406922. Gelieve eerst in te schrijven en dan te betalen op de reknr  BE28 1030 4543 9720 van Femma 

-

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

Rode Kruis Brasschaat 2de. Dinner & Dance Party 2019 
vanaf 18u zodat u rustig een aperitiefje kan drinken. Van 19u tot 21u kan u genieten van een uitgebreid koud 

-

fetasalade en salade met mozzarella en tomaat, pastasalade, aardappelsalade, rijst, groenten, verschillende 

DJ voor een gezellige sfeer en kan iedereen zich tot 3u uitleven op de dansvloer. De prijs voor al dit lekkers 
bedraagt  €35,00 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar betalen €25,00. Dranken zijn niet inbegrepen. Wil 
je enkel komen dansen, dan ben je welkom vanaf 22u. De inkom bedraagt €10,00 Inschrijven kan via www.

-
ning nr. BE28 4151 0076 4120 op naam van Rode Kruis, afd. Brasschaat met vermelding Dinner-Party of 
Dance-Party met uw naam en aantal personen. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op 19 oktober!

App. te huur Bredabaan 
375, Brasschaat Centrum 
verd. 3. Gr. living, 2 slpk, 
2 badk., 2 terras. park, 
parket, recent gebouw, 

€ 880 + € 50. 
0477/983 275

Te koop: Dames golftas + 
clubs voor beginners €50. 
0475/624 062

Te koop: 2 Reis-golftas-
sen € 50. 0475/624 062

Topligging rustig app. 
te huur. 1-2 pers. 1eV., 
lift, 2 slpk, ter. aan oud ge-
meentehuis Brasschaat 
Tel. 03/651 77 68
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

SANI-DUMP MERKSPLAS SANI-DUMP ANTWERPEN SANI-DUMP GEEL
Steenweg op Hoogstraten 72a Bredabaan 1303c Schoten/Antwerpen Snelwegstraat 9 Geel/Westerlo

Kleine Bareel / Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren

Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.eu

Meer dan 40 vestigingen in de BENELUX

Gratis professioneel 3D badkamer ontwerp

www.mijnbadkamerontwerp.eu

“SANI-DUMP,
what’s in the name”

Lees meer op: sanidump.eu

NORMAAL €695,-

NU
SLECHTS €269,-

TOILET ACTIE
BESTAANDE UIT A-MERKEN
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wie geregeld langs de Ploegsebaan richting Perron Noord 
fi etst, kon de bouw volgen van een groot glazen gebouw 
naast het containerpark. Het gaat hier over een nieuwbouw 
die wordt gerealiseerd door maatwerkbedrĳ f Aralea. Een 
groot deel van de werknemers die nu in het Gemeentepark 
zitten, kunnen dan naar een grotere en meer comfortabele 
werkplek verhuizen. 
Aralea ontstond 39 jaar geleden onder impuls van toen-
malig burgemeester Lode Bertels. Er werd gestart met 
twee ploegen van vĳ f mensen. Bĳ  Aralea kunnen mensen 
met een beperking terecht voor een job in de groenzorg 
en in de afdeling verhardingen. Het is intussen een bedrĳ f 
geworden met 245 werknemers. Je ziet hen overal in en 
buiten Brasschaat aan de slag.
Het nieuwe gebouw aan de Ploegsebaan heeft een opper-
vlakte van meer dan 4000 vierkante meter. Het bestaat uit 
een gelĳ kvloers en twee verdiepingen. 
“Als de mensen mĳ  vragen wat hier wordt gebouwd, dan 
zeg ik dat dit de inkomhal wordt van de luchthaven van 
Brasschaat”, grapt voorzitter van de Raad van Bestuur Wim 
Van der Steen. “Nee, het wordt een ecologisch verantwoor-
de en zeer comfortabele werkplek voor onze mensen. Zĳ  
verdienen dat. Er hangt een prĳ skaartje aan van 3,5 miljoen 
euro. We halen dat bedrag uit onze eigen middelen”, voegt 
Van der Steen er nog aan toe.
Aralea zocht en vond een locatie vlak naast het container-
park. Vooral voor de mensen van de groenzorg is dat zeer 
praktisch. Ze kunnen hun groenafval meteen naast de deur 
deponeren. Achter het gebouw komt een grote carport 
met op het dak een reeks zonnepanelen. Het regenwater 
wordt opgevangen om in het sanitair te worden gebruikt. 
Aralea beheert ook de Kinderboerderĳ  met cafetaria. 
Daarin worden allerlei verse producten geserveerd. Werk-
nemers van Aralea houden ook de kringwinkel open aan 
de Bredabaan. 

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…

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

Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

Nieuwe workshop bloemschikken:

Pumkin on a bed of autumn
op  24 oktober  2019

Meer informatie via facebook of in de winkel
Reserveer tijdig uw plaats.

Met steun van 

Bossaersstraat 25 | 2930 Brasschaat
achter Kerk Maria-ter-Heide

Tel. 03 677 13 00 | di-za 9-18u | zo 9-14u
Like ons op Facebook | Volg ons op Instagram

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

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 Bras-
schaat 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
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

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

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

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis 

JAB VLOEREN

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

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

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

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
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Torina presenteert:
gratis wijndegustatie met hapjes tijdens
koopzondag 20 oktober van 13u tot 17u

adres: Dr Roosensplein 7

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)

www.hensnv.be

Geïnteresseerden 
kunnen hun CV 
zenden naar:

HENS NV 
t.a.v. Els Bertels 
(personeelsdienst) 
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel
Tel: 03/669 95 55
Fax: 03/669 90 27
Els.bertels@hensnv.be

De groep HENS is een dynamische familieonderneming ge-
vestigd te Wuustwezel. De onderneming is gespecialiseerd 
in grondwerken, afbraakwerken, het aanleggen van wegen, 
parkings en rioleringen.

Wij zijn dringend op zoek 
voor onmiddellijke indiensttreding (m/v): 

CHAUFFEURS 
met rijbewijs CE (m/v)

voor kipwagen / voor dieplader

Functieomschrijving: 
• KIPWAGENCHAUFFEUR: Het transporteren van 
 grond, steenpuin,… met de kipwagen van de 
 werven naar de losplaatsen
• DIEPLADERCHAUFFEUR

• Rijbewijs CE
• in het bezit van code 95, medische keuring 
 en vakbekwaamheid
• Voor kipwagenchauffeur: Eventueel reeds ervaring
 in de grondwerken / Voor diepladerchauffeur:
 eventueel  reeds ervaring met diepladertransport
• De vrachtwagens vertrekken vanaf de standplaats 
 in Brasschaat en krijg je niet mee naar huis 
Ons aanbod: 
• Voltijdse betrekking 
• contract van onbepaalde duur 
• ingeschreven onder paritair comité van transport

Gezinsbond Gooreind organiseert

TWEEDEHANDSBEURS
voor kinderspullen en aanverwanten

Zondag 13 oktober 2019 van 14 tot 16uur
‘t Schoolhuis - Theo Verellenlaan 88 - Gooreind

Digitale Week in de 
bibliotheek

Van 19 t/m 30 oktober 2019 
loopt in de bibliotheek de digitale 
week. We hebben verschillende 
activiteiten gepland: Za. 19/10  
11u-11u45: Beebots program-
meren 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 

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 inschrij-
ven? 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

Spaghettidag
Afrant

Ontwikkelingswerk AFRANT-
BRASSCHAAT organiseert 
op 27 oktober 2019 een SPA-
GHETTI-dag. De opbrengst 
gaat naar de bouw van wa-
terputten in enkele dorpen te 
BENIN en BURKINA FASO, de 
armste landen van West-Afrika.
€14 (Kinderen tot 10 jaar €7) 
Spaghetti a volonté + 2 pan-
nenkoeken 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 ver-
melden: naam, aantal volwas-
senen, aantal kinderen, groep 
1 of 2. AFRika-ANTwerpen 
- www.afrant.be

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 bid-
den en spreken wij ook tot 
God, onze Schepper en 
einddoel van alles. Samen 
bidden is zinvol en steun 
voor elkaar. Oktober is daar-
toe een mooie gelegen-
heid. Wie komt er met ons 
mee bidden? (rozenkrans 
en kruisweg) elke vrijdag 
om 14u15. in de kerk van 
Brasschaat-Centrum (Maria-
kapel). Er is zoveel om voor 
te bidden. Er is zoveel om 
voor te danken. L.V.



Brasschaatse Film,     Nr. 41,     9-10-2019  9

Bredabaan 1129  •  Brasschaat M-t-H  •  Tel. 03 663 00 27 
www.wemers.be

DECORATION
Wemers

88
JAAR

CASA CALLENTA WIL ISOLEMENT VAN MENSEN TIJDENS EN NA KANKER DOORBREKEN

Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

ELK MOMENT IETS LEKKERS
Voor een 3-gangen menu, lichte lunch, snack 
of goede babbel met een drankje kan je 
dagelijks bij de Kaveltafel terecht.
Iedereen is welkom om mee te genieten. De 
Kaveltafel is rustig gelegen met een terras in 
het groen en biedt voldoende parking.

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

ALTIJD IETS TE VIEREN
13 oktober steken we de BBQ aan voor enkele 
op en top Vlaamse grillgerechten. Reserveer 
nu of contacteer ons voor meer info.
Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal kan je terecht voor al je activiteiten. 
Van Jubileum- tot verjaardagsfeest.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 31/12/2019

Naam: .......................................................

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

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

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

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

Looking for a job, paint., 
c lean. ,  garden. ,  e tc . 
0493/392 955 - 0467/789 
657



12.10.2019
   *Opening 12-20h

van Bremdonck
  (tegenover Melkerij Peerdsbos)
met Antoine Roegiers � Carnavals �
foto : Série Carnavals, � l’arrivée �, olie op hout, 30 x 40 cm, 2019

BREMDONCK BREMDONCK.BE
KETLEER.COM

BREDABAAN 93, 2930 BRASSCHAAT
vrijdag tem zondag, 12u – 19u 

T       +32 3 651 81 03
M       info@bremdonck.be

Brasschaatse Film,     Nr. 41,     9-10-2019  10
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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

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet op 
je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel. 
Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de 
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
- Dagdagelijkse opvolging van de 

leveranciersboekhouding
- Boeken van aankoopfacturen
- Voorbereiden betalingen leveranciers
- Behandelen inkomende post
- Transport koerierdiensten behartigen
- Boekingen bank
- Telefoon beantwoorden
- Assisteren verantwoordelijke boekhouding

JOUW PROFIEL
- Minimum bachelor boekhouding
- Goede kennis Excell

GEZOCHT    

ASSISTENT 
BOEKHOUDER M/V

- Ervaring met Winbooks is een pluspunt
- Kennis Duits is een pluspunt
- Kennis IFS en HACCP is een pluspunt
- Zeer ordelijk en gestructureerd kunnen werken
- Ervaring in een gelijkaardige functie
- Je bent een duizendpoot, sociaal en behulpzaam

WIJ BIEDEN
Wij bieden een aangename werksfeer met 3 mensen op de boekhouding, 
flexibele werkuren. We investeren in opleidingen.

CONTACT
Mail je CV met motivatiebrief en foto naar Chantal.Voets@noble-house.tk
Tel: 03 620 27 10

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

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

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

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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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. 
€ 650/mnd. alles incl. T. 
0486/465 767

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

Te huur app. MtH 2V. 
Living m. open keuken, 
badkamer, 1 slpk, balkon + 
2 autostnpltsen. Vrij vanaf 
1/11. 0472/374 828

Ik zoek werk, poetsen, 
nachtoppas, koken. 15  
jaar ervaring. 0486/219 
062 of 0486/944 454

Te huur: Hemelakkers 23, 
gar, autom. poort. Opzegb. 
€80/m. tel. 0497/032 118

SAMANA Driehoek bakt 
smoutebollen!

Graag nodigen wij onze leden, 
hun familie en alle sympathi-
santen uit op ons smoutebol-
lenfestijn dat plaats heeft op 
zondag 13 oktober 2019  vanaf 
14 u. in zaal Drieheem, Rerum 
Novarumlei 49. Er kunnen ook 
smoutebollen afgehaald wor-
den! De opbrengst van deze 
actie komt zoals elk jaar ten 
goede aan de zieke, hulpbe-
hoevende en eenzame mensen 
van de parochie. Zo kunnen we 
op onze feestjes voor ontspan-
ning zorgen, bijdragen voor de 
liftbus op onze daguitstap en 
rond de feestdagen een kleine 
attentie bezorgen. Wij willen al 
onze leden de kans geven aan 
onze activiteiten deel te nemen. 
Wij hopen dat u er op 13 okto-
ber e.k. bij bent! Namens alle 
kernleden

Kapper aan huis!! Veel 
ervaring + lage prijzen. 
0471/038 747

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk €85m 
min. 5m³ thuis gebracht. 
0475/820 160 - 03/667 60 
97 - loos.bvba@skynet.be

KFC Brasschaat
vrijdag 11 oktober 2019 
20u: Prov. Res. - SK. Rapid Leest
zaterdag 12 oktober 2019 
09u30: U10 a - K. Eendr. Zoersel
09u30: U7 a - Sv. Noorse
11u00: U13 a - Vk. Simikos
11u: U13 b - Sk. sGrav. Schilde
11u: U8 a -. Beerschot Wilrijk
13u: U15 - Sk. Nieuw Stabroek
20u: 1é ploeg - Fc. Mariekerke
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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 Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

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

Het kantoor is open van 9 tot 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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

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

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494/160 412 

DRINGEND: Op zoek 
naar 3 part-time enthou-
siastelingen besparingsa-
viseurs. Verdiense: €250-
€500/week. Interesse? 
0473/65 49 87

Gezocht: NASCHOOL-
SE OPVANG voor 2 

-
dag en dinsdag half 4 - 

0474/71.09.51 

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

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmas-
sage, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 

€25. Ervaring , enkel op 
afpraak. 0496/908 029. 
Eva Strijbos 

M 43j zkt lieve vr ts 30-65j 
voor latrelatie of relatie 
0486/065 285

Te koop: Remork dicht, 
15 tal okkasies, Zandvliet 
Roca. 0473/193 453

Gevraagd NL-spreken-
de vlotte ervaren tuinh., 
Brasschaat, bezit eigen 
remorque en gemotor. 
appar. 4u/wk - € 20/u. 
Wieden, snoeien, gn 
gras. maaien, kan zat.. 
0484/562 982. 17-18u.

Te koop: Continental 
winterbanden met velg. 
195/65 R15 91T Peugeot. 
Gsm. 0472/519 658

Te koop: Droog brandhout 

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

Wandel gratis mee met 
een natuurgids. 

Zondag 13 oktober 2019 - Be-
zoek aan Park De Mik met als 
thema ‘Herfst in de Mik’ Park De 
Mik ligt in Brasschaat Maria-ter-
Heide. Het is eigendom van de 
gemeente en wordt beheerd op 
advies van het Agentschap van 
Natuur en Bos. We wandelen 
door de torenpoort naar de vij-
ver met uitzicht op de Engelse 
landschapstuin, beschermd 
als dorpsgezicht. De geschie-
denis van dit kasteeldomein 
biedt interessante weetjes. 
De eerste kasteelbewoners 
plantten bomen afkomstig uit 
Noord-Amerika en uit de rest 
van de wereld. Dertig jaar 
geleden werd het arboretum 
verrijkt met nieuwe bomen en 
struiken. Iedereen is van harte 
welkom. De wandeling is gratis 
voor het hele gezin en duurt 
ongeveer 2 uur. Inschrijven is 
niet nodig. We spreken af om 
14 uur aan de inkom van het 
park, 50 m voorbij huisnummer 
48 in de Kerkedreef.  Indien 
nodig regenkledij meebren-
gen. Organisatie: natuurgidsen  
Brasschaat. 

Bijles Frans, Nederlands, 
alle niv. jaren erv., @huis 
0496/138 467

Looking for all kinds of 
jobs, cleaning, massage. 

Angela

Ik zoek beelden in ivoor 
ook in brons of marmer. 
L ieb igprenten,  z i lver 
akuurwerken, kleine klok-
jes, schouwgarnituren, 
Oude postkaarten van 
dorpjes. 03/313 84 58

Workshop 
bloemschikken 
HALLOWEEN 

30 oktober Slechts € 35
0475/364 915 of

r.janssens@hotmail.com
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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 grote tuin met zwemb. en 
poolh. Er is een ruime inkomhal, een 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

HOEVENEN

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

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

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

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

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

MOLENSTRAAT 110
In het centrum van Hoevenen gelegen woning op 
een perceel van 777 m². Deze woning beschikt over 
1 slaapkamer op het gelijkvloers, op de zolder is 
er mogelijkheid tot extra slaapkamers, grote tuin 
en garage bereikbaar via servitudeweg. Centrale 
verwarming op gas via recente condensatiebran-
der. EPC: 627
€ 219.000

EKEREN        TE HUUR

MERKSEM

ZANDVLIET

EKEREN        TE HUUR

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

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

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 
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
(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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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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

2E EUROPEES JUDO KAMPIOENSCHAP 
VOOR DOVEN TE BRASSCHAAT

10-14 OKTOBER 2019
Het Belgian Deaf sport Committee kreeg begin 2018 de organisatie toegewezen 
door de Europese Dovensport Organisatie (EDSO – European Deaf Sport Orga-
nisation). In oktober 2018 werd tijdens de inspectie unaniem lovend gereageerd 
op onze kandidatuur en de aanwezige infrastructuur. Het is de eerste keer dat 
er in België een Europees Judokampioenschap gehouden wordt voor doven & 
slechthorenden. Reeds 14 landen en meer dan 80 atleten (zowel dames als he-
ren) hebben zich ingeschreven voor dit uniek evenement. Dit 2e Europees Kam-
pioenschap Judo wordt georganiseerd door het Belgian Deaf sport Committee 
met medewerking van de Vlaamse Judo Federatie (VJF), de plaatselijke clubs 
Top Judo Antwerpen & Judoschool Park Brasschaat, de federatie Dovensport 
Vlaanderen en het gemeentebestuur van Brasschaat. Sport Vlaanderen steunt 

-
leent medewerking met hun talrijke vrijwilligers. Er zal 2 dagen topjudo te zien 
zijn op Europees niveau! Zowel bij de heren als de dames zijn er te duchten te-
genstanders voor onze eigen judoka’s: Kevin De Saedeleer en Renaud Malache.

Kevin De Saedeleer
De 28-jarige Kevin De Saedeleer behaalde in 2016 een 
bronzen medaille op het WK Judo in Samsun (Turkije). 

-
plaats (7e) en vier jaar later in Samsun behaalde hij een 
5e plaats. In 2017 bevestigde hij zijn goede vorm, maar 
in de jaren erop viel hij jammer genoeg regelmatig ge-
kwetst uit. Van die blessures is hij nu eindelijk verlost 
en kan hij hopelijk nog een verrassen met opnieuw een 
ereplaats of zelfs een medaille op dit EK thuis in eigen 

gewichtsklasse. 

Renaud Malache
Totaal onverwacht behaalde Renaud Malache in 2016 te 
Samsun (Turkije) een zilveren medaille op het WK Judo. 
Hij toonde blijk van een enorme wil en een sterk doorzet-
tingsvermogen toen hij in de laatste wedstrijd nog verder 
wou kampen, nadat hij een redelijk zware blessure op-
liep. In 2017 behaalde Renaud een mooie 5e plaats op 

zijn judosport en hoopt dit voor de 1e keer op deze Eu-
ropese Kampioenschappen te bevestigen met een podi-
umplaats. Hij komt zaterdag 12 oktober in actie in de -90 
kg gewichtsklasse.

Programma, meer info en wedstrijdschema's: www.brasschaat2019.org

VORMSEL 2020
JA VOOR HET VORMSEL op 

-

leren kennen geloof een plaats 

groep jongeren het christelijk 
geloof beter leren kennen sa-
men vieren, danken, zingen, 
bidden, enz. kiezen voor een 
leven als christen. Inschrijven 
voor vormselcatechese in pa-
rochie Brasschaat-Centrum is 
nog mogelijk.  tot  vrijdag 11 
oktober. De startbijeenkomst 
is zaterdag 12  oktober om 14 
u in de Sint-Antoniuskerk Bent 
u op zoek naar meer informatie 
over het Vormsel? Neem dan  
contact op met de verantwoor-
delijke  Anne-Marie Lenaerts. 
Contactgegevens: e-mail: felix.

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

Leegmaken van tuinen; 
stronken, planten, bam-
boe, enz. 0487/715 534

Goedkoop vellen van 
bomen en a fvoeren. 
0487/715 534

Zaaien van nieuwe gazon 
of herstellen van oude ga-
zon. 0487/715 534

Te huur-Deurne, zonnig 
appart., 2°V., 2 slpk, ing. 
kkn, badk./douche, kl. terr. 
bij Rivierenhof/tram/bus. 
1 of 2 pers. 03/326 13 87
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Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.

Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

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

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Lesgever:

Frieda De Wilde
0486/527 673
friedadewilde@hotmail.com
of Schots André 0478/562 851
bckwadraat@telenet.be

BRIDGECLUB
KWADRAAT

Geïnteresseerd in bridge?
15 lessen

op dinsdagavond 
van 19u30 tot 22u

GRATIS cursusboekje Berry 
Westra + regelmatig oefensessies

+ 1 jaar lidgeld club

Start:  22 oktober 2019

Cepa
Hoogboomsteenweg 26 - Kapellen

(lokalen tennisclub)

Kostprijs: € 95  
Kwadraat start met een open 

spelnamiddag op do. vanaf 3/10 
om 13u30

Verwijderen van conife-
ren en afvoeren. Gratis 

PRIORI-TIJD, 
literaire conference 

door Erik Burke
De tijd kruipt of vliegt. Hij wordt 
gevuld, verdaan of verdreven, 
soms zelfs gedood. En ook al 
staat hij stil, toch gaat de tijd 
voorbij. Wat geweest is keert 
niet weer. Er is geen schone lei 
en je krijgt geen tweede kans. 
We dragen de tijd rond onze 
pols en zijn er aan vastgekluis-
terd. Ons moderne leven lijkt 
wel gedicteerd door de wijzers 
van de klok. De wekker gaat 
af en het eerste wat we doen 
is kijken hoe laat het is. Snel 
en efficiënt de dag door, dat 
is de boodschap. Een bétere 
baan, een groter huis, een extra 
hobby, méér vakantie en... tijd 
voor onszelf? Helaas... zélfs in 
het weekend komen we uren 
te kort om alles te doen wat op 
ons lijstje staat! De gemiddelde 
Belg blijkt ook op zondag een 
stresskonijn te zijn. Erik Burke 
vertelt over de tijd die niet tikt 
maar telt, in Prioritijd. In de een-
voud van elke dag gaat Erik op 
zoek naar manieren om de tijd 
naar onze hand te zetten. Een 
grappige maar ook inspirerende 
zoektocht samen met u, want 
als toeschouwer hebt u recht 
op uw eigen verwenmoment! 
Een herkenbare voorstelling 
die iedereen aanspreekt… Een 
samenwerking tussen Markant 
Brasschaat Actief en vtbKultuur 
Brasschaat Waar? Theater 
Hemelhoeve, Brasschaat Wan-
neer? Donderdag 24 okotber 
om 20 uur Kaarten: 15€, 1 
drankje inbegrepen Kaarten via 
kristien.hellemans@telenet.be

SVB Driehoek
11 oktober 2019
20:30 Vaders - Merksem
12 oktober 2019
09:00 U12 B - Olym. Pir. Deurne
09:00 U13 B - Heidebl. Pulderb.
09:00 U6 - Wijnegem
09:30 Wildert - U11 C
09:30 Wuustwezel - U9 A
11:00 Simikos - U10 B
11:15 Wildert - U9 B
11:15 Sint Lenaarts - U8 B
11:15 U7 B - Schoten SK
11:15 U7 A - Olse
11:30 Berendrecht - U11 A
11:45 U12 A - Ossmi
11:45 Hove Sport - U11 B
11:45 U13 A - Ossmi
12:30 Ekeren Donk - U10 A
13:00 Maria Ter Heide - U21
13:30 Rapid - U17 B
13:45 U15 B - Deurne OB
15:30 Nieuwmoer - U8 A
15:45 U15A - Heibos
Oxaco-Boechout - U17 (Forfait)
13 oktober 2019
10:00 Dames - Noorse
12:15 Reserven A - Olvac
12:15 VDP - Reserven B
12:30 Esvo - Reserven C
13:00 Sponsorreceptie 
(uitnodigingen volgen) 
15:00 Eerste elftal - Olvac

Anneke zoekt werk als 
poetsvrouw. 0467/600 845 
of 0467/629 106

DERDE BOEKENMARKT 
OP PERRON NOORD

Op zondag 13 oktober 2019 
van 11 tot 17 uur kan je terecht 
op de site van Perron Noord, 
Licht Vliegwezenlei 11 Bras-
schaat voor een boekenmarkt . 
Inkom gratis. De standen staan 
opgesteld onder de grote ten-
ten zodat iedereen comfortabel 
kan snuisteren. Zelf boeken 
verkopen: tenten en tafels 
worden voorzien, stoeltjes zelf 
meebrengen. Max. 2 tafels per 
deelnemer. Een standplaats 
inclusief tafel van 3 meter, 
kost € 15,-.  Inschrijven kan via 
de.tweede.lezer@gmail.com 

ontvangst van de betaling op 
rekeningnummer BE60 7511 
0150 3870 van De Lezer vzw. 
Op de boekenmarkt mogen 
enkel boeken, strips, video’s, 
cd’s en dvd’s te koop aan-
geboden worden. Voor meer 
inlichtingen en het volledig 
Boekenmarkt-reglement neemt 
u contact op met Jacques De-
cru 0479/291856, de.tweede.
lezer@gmail.com

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Te huur Schoten dakstu-
dio, gemeub., geen lift 3e 
V. 0495/214 041

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

Charmant instapklaar 2 
slpk appartement met 
terras, garage en staan-
plaats in woonerfstraatje 
in hartje Brasschaat. Pri-
ma onderhouden! Zeker 
een bezoek waard!
Info: 0479/300 097

Te koop: Vrijst. vaat-
wasser Siemens met be-
stekmand (€260) - vrijst. 
koelkast Liebherr mt 2 
vriesvak (€270). Tel 0486 
298 362

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 sa-
men met u, want als toeschou-
wer hebt u recht op uw eigen 
verwenmoment... Af en toe be-
leven we een volmaakt 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 kunnen alles 
zoveel sneller dan vroeger, en 
toch komen we alsmaar meer 
tijd te kort. Hoe komt dat toch?  
Prioritijd doet ons glimlachen 
maar gelukkig ook nadenken 
over ons drukke leven. 
Kostprijs: 15 euro voor leden en 
niet leden, één drankje achteraf 
inbegrepen. Organisatie: vtb-
Kultuur i.s.m. Markant. Inlich-
tingen/inschrijvingen: e mail: 
brasschaat@vtbkultuur.be of 
gsm: 0476 45 20 43.

We nodigen u graag uit op 
onze viering en dansparty:
RICO ZOROH BAND 

& NICOLE
40 years of musical entertain-
ment. Zondag 22 dec. 2019 
- 14u. Inkom: Kassa €30 - 
VVK: €25. BESTELLEN: SMS 
0475/61 62 00 of eric@rzb.be 
Met: Hannelore, Micha Marah, 
Connie Neefs en De Grungbla-
vers. Raadpleeg onze website 
www.rzb.be Eric De Vos - 0475 
61 62 00. WAAR? De Ruiterhal 
Brasschaat. Presentatie: Harry 
Van Hest
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VERKOOP UIT DE HAND AAN 
DE MEEST BIEDENDE  

van een 

WONING 
RENÉ VAN OSTAEYENLAAN 33

KENMERK: Brecht – 3de afd., sct. C, nr. 685B2P0000, opp. 
vlgs. kad. 1a 82ca, K.I.: € 721,00 – CV  aardgas – EPC: 206 
kWh/m² - elektr. inst. voldoet niet - blanco bodemattest dd. 
26/06/2019 – stedenb. uittr. dd. 02/07/2019 - Gn recente omg. 
Verg. en/of stedenb. verg – geen stedenbwk. overtr. of maat-
reg. - Gn dagvaarding - Gn Verkooprecht VCRO - Gn omgev. 
verkaveling en/of verkavelingsverg. - Gn As-built attest - Niet 
gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied of in een 
recent overstroombaar gebied /niet in risicozone - gewestplan 
Turnhout : woonuitbreidingsgebieden – Gvkr. - niet opgeno-
men in de inventaris van bouwkundig erfgoed, landschapsat-
las, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, 
de inventaris van historische tuinen/parken of in een vastge-
stelde archeologische zone. 
BEZICHTIGINGEN mog. na afspraak met mevr. Kelly Nuy-
temans (SHVM De Voorkempen-h.e.), tel.: 03/690.09.36 of e-
mail : kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be  

BIEDINGEN 
kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met 

donderdag 31 oktober 2019 per e-mail naar hans.
duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievit-

plein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoed-
transactie, Dhr. Hans Duyck. 

Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen ge-
boden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren 
van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed 
wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag 
het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt. 

Verdere inlichtingen en foto’s 
op www.immoweb.be en www.notarim.be.

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING 
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN

Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties

Tel.: 02/430.81.83 of 02/430.81.67   
E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

2de handsbeurs 
Gezinsbond Brasschaat

Wil jij baby-spullen, kinderkleding of speelgoed verkopen op onze 
2-de handsbeurs  van zondag 20 oktober? Schrijf je dan in bij 
Christina Cop vanaf 7 oktober 10 uur. Enkel via telefoon, niet via 
mail: 036531181.
Meer info op onze website https://brasschaat.gezinsbond.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-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Schilderwerken binnen 
en buiten. Goede ref. € 
11/u of o.t.k. 0485/713 726

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 

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien en vellen 
van bomen. 0497/284 395

Lerares wiskunde geeft 
bijles, 30j. ervaring. 1T/
M4J 0499/275 918

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

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

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Activiteiten Femma Ekeren- Donk 
30 september 2019- 31 december 2019

Elke 2de en de 4de  maandagnamiddag van de maand. Patchwork. Op de 2de en de 4de  maan-
dagnamiddag van de maand wordt de techniek van het patchwork aangeleerd. Data: 14 oktober, 
25 november en 9 december 2019. We komen samen bij Gilberte Lommelen, Oude Landen,110, 
Ekeren van 13.30-16.00 uur Organisatie: Femma Ekeren- Donk. Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53.  
Elke maandag Handwerk. Elke maandag is er gelegenheid om gezellig samen te werken aan eigen 
handwerk. Heb je bij een vorige cursus je werkstuk niet afgewerkt, geen probleem, er is altijd wel 
iemand die je terug op weg kan helpen. We komen samen bij Gilberte Lommelen, Oude Landen, 
110, Ekeren van 13.30-16.00 uur. Data:  7, 14 en 21 oktober, 4, 18 en 25 november en 2, 9 en 16 
december 2019.
Organisatie: Femma Ekeren- Donk Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53.  9 oktober, 6 november 
en 4 december 2019. Naaicafé. Iedereen welkom met zijn eigen werk. Indien nodig afwerking 
werkstuk vorig naaicafé. Elke maand wordt een opdracht aangeboden: neem contact op met ver-
antwoordelijke. Bijeenkomst: Zaal de Nobele Donk, J. Ickxstraat, 10, 2180 Ekeren om 19.30 uur. 
Organisatie: Femma Ekeren- Donk. Info: machteld.rombouts@skynet.be; G. Smet tel. 03/ 645 27 
75; mail: smet.g@telenet.be
13 december 2019. Museumbezoek. Wij brengen een bezoek aan het vernieuwde Gruuthuse mu-
seum in Brugge, reserveer alvast deze datum. Contacteer de verantwoordelijke één maand voor 
activiteit. Organisatie: Femma Ekeren- Donk. mail: smet.g@telenet.be

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

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

Referenties. 
Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co 

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te koop: Propere golfbal-
len. Prijs: 100 voor € 50. 
Tel. 03/658 10 88

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

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

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

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

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

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

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

Te koop: Droog brand-
hout, gratis thuisge-
bracht. 0495/ 914 096
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Algemene houthandel  I  Binnendeuren
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket
Terras- en gevelbekleding

Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be
Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  -  Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  -  Zaterdag: 09u-12u

EPC 227 (vg,ag,gmo,gvkr)

KAPELLEN:

Prachtig instapklaar landhuis, 3 
grote slaapk, 2 badk, tuin, carport.

€ 1.200/mnd + € 275 vk
(water, verwarming, elektr)

TOPPER TE HUUR

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

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

TE HUUR

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

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Zoek & De Reizigers agenda oktober 2019.
Na een mooie septemberstart in Willebroek en als openingact voor de tentoonstelling van Mau en 

nis, politieke splinter in weke voet van conservatieve gemeentepolitiek, beruchte kritische blik en 
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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.

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   14
DINSDAG   15
WOENSDAG  16
DONDERDAG  17
VRIJDAG     18
ZATERDAG   19

Ophaling huisvuil oktober

Ophaling huisvuil oktober

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

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):

12-13/10 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

12-13/10 Slegers Cathy 0476/467 337

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  

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 
wachtdiensten heeft ingenomen. 

Op de startpagina van onze website is een op-
vallende knop voorzien die rechtstreeks naar de 
invulpagina’s leidt.

BURGERLIJKE 
STAND

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

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 gemeente Brasschaat nabij de 
Hemelhoeve en basketbalvelden. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van 
Bergen: 0477/575 411

TE HUUR

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

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128
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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

 

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

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

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

                                 
  

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 

FotoForum Brasschaat speurt 
weer naar aanstormend 

FotoForum Brasschaat 2020 is momenteel in volle voorberei-
ding. De 3de editie van dit kunstproject gewijd aan de foto-

aanloop daar naartoe gaan de organisatoren ook nu weer op 

-
kroonde werken zullen tentoonstellen tijdens FotoForum Bras-
schaat 2020 Het publiek mag zich ook dan verwachten aan 
een goed gevuld programma met meerdere tentoonstellingen 

-
jaarlijkse kunstproject aandacht aan de brede waaier van het 

werk van hoge kwaliteit te tonen dat tegelijkertijd ook toegan-
kelijk is voor een breed publiek. Cultuurcentrum Brasschaat 

met Lutgard Heyvaerts (mede-initiatiefnemer) en Jeroen Jans-

-

talent, vindt de komende weken al plaats. Er zijn geen beper-
kingen qua leeftijd. Ook wat de keuze van onderwerp betreft 
zijn de deelnemers volledig vrij. Het is wel de bedoeling dat er 
uitsluitend coherente reeksen van beelden worden ingestuurd.

-
nele foto’s digitaal insturen. Uit alle inzendingen duidt een des-

-

Brasschaat zorgt voor professionele prints en afwerking van de 
gekozen beelden. De bekroonde werken worden tijdens Foto-

tentoongesteld in de Ruiterhal, Azalealaan 6 in Brasschaat. 
FotoForum Talent is geen klassieke fotowedstrijd, maar heeft 

en hen een breed forum te bieden om hun werk te tonen aan 
het publiek. Deelnamereglement en inschrijvingsformulier zijn 
terug te vinden op de website www.fotoforumbrasschaat.be. 

-

op verschillende locaties in de gemeente. De tentoonstelling 

van. De organisatoren hebben ook 2 interessante gastfotogra-
fen weten te strikken die elk solo tentoonstellen. Deze keer ma-

Het publiek mag van hen nieuw en nooit eerder getoond werk 

De organisatoren diepen ook oud beeldmateriaal op uit het 
archief van een dorpsfotograaf en laten dit op een originele 
manier in het straatbeeld herleven. Nieuwe technologieën zo-

-
eens hun intrede met de creatie van een virtuele fotogalerij.

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
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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

T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Brasschaat, Donksesteenweg 87-87
“Hagelberg” 6 appartementen in groen 
woonpark.
E40 Vg Gvv Wg Gvkr Gmo 
Vanaf €228.400

Brasschaat, Bredabaan 344
Gebouw met handelsgelijkvloers en 
duplex-appt in centrum Brasschaat.
EPC 331kWh/m² Vg Gvv Gvkr Gmo Wg
€495.000

Kapellen, Eksterlaan 3
Open bouwgrond met design woning. 
Alles nog te kiezen.
Gvg Vv Wp Gmo Gvkr E50
€784.000

Kapellen, Hoogboomsteenweg 110
Long Island villa in Hoogboom, achterin 
gelegen met oprijlaan, grens Brasschaat.
EPC 282kWh/m² Vg Gvv Gvkr Wp Gmo

€1.250.000

Brasschaat, Hoogboomsteenweg 15
Uitzonderlijke aanbieding: modern 
kantoor/ commerciële ruimte mét 
garage op centrale ligging!
Vg Gvv Wg Gmo Gvkr
€575.000

Ekeren, Hoogpadlaan 9
EKEREN DONK Huis 3 SLK met werkplaats/
magazijn!
Gvg Gvv Gvkr Gmo Wg EPC 771kWh/m²
€299.900

Brasschaat, Max Hermanlei 64
Karaktervolle villa op 543m². 4 SLK. 2 BK. 
EPC 594 kWh/m² Vg Gmo Wg Vv Gvkr
€479.000

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Leopoldslei 161
Charmevilla bij centrum. 3 à 4 SLK. 
EPC 340kWh/m² Vg Gvv Gmo Wg Gvkr
€535.000

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


