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

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

ONZE KERSTMARKT
IS GEOPEND! 

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

Wij zijn extra geopend op 
vrijdag 1 november van 9.00 tot 18.00u
maandag 11 november van 9.00 tot 18.00u

Bestel tijdig een grafstuk voor Allerheiligen!
Meer info op www.rijmenants.be of in de winkels.

CERTINA DS-1 BIG DATE

60 jaar Certina DS
wordt gevierd met 
een special edition: 
de DS-1 Big Date. 
Betaalbaar top-design met 
uitstekende mechaniek. 
Komt u deze Certina polsen?
                        - Luc Spooren -

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

NOG STEEDS OPENDEURDAGEN!

10%
KORTING

t/m 31 okt.

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be   -   www.o-j-h.be

Optiek De Beenhouwer
Dr Roosensplein 19
2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

Niet vergeten !!
3u. wordt 2u.

in de nacht van zat. 26 op zon. 27 oktober

Wij helpen u graag van
zomer- naar wintertijd

Bel gerust !

03/652 17 77 of  0497 62 15 62
Goudsmid - Juwelier

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

DE WINTER IN MET CHRIS !

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING



Brasschaatse Film,     Nr. 43,     23-10-2019  2

OVERLIJDENSBERICHT

                              

     Op een stralende herfstdag,
               13 oktober 2019,
          overleed te Brasschaat
            in het WZC Vesalius,
                   afd. Papaver

                   

Joanna Goossenaerts
‘Jeanneke’

Weduwe van Noël Bernard

Zij werd geboren te Brasschaat
op 6 februari 1932.

In overeenstemming met haar laatste wensen
hebben de crematie en de asverspreiding

in intieme kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres : Fam. Bernard - Goossenaerts,
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

de
DANKBETUIGING

Je pijn is eindelijk voorbij
je lijden is gedaan

je leeft voor ons nu verder
in een eeuwig nieuw bestaan.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven

na het heengaan van mijn lieve echtgenote

Diane de Rijk
echtgenote van Gilbert Krijnen

Bijzondere dank ook aan Dr. Geert Blyweert,
Thuisverpleging Vergauwen en al haar
vrienden en kennissen voor hun steun,

vriendschap en toegewijde zorgen.

Gilbert Krijnen.

demeyeruitvaart.be

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

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

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.

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

Uitslag wedstrijd opendeur
 21 en 22 september 2019

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

De winnaars werden persoonlijk verwittigd.

DE WINNAARS ZIJN:
De Vrij Simone Brasschaat Kitchenaid keukenrobot
Aerts Maria Brasschaat Miele stofzuiger
Weyts Anita Brasschaat Miele stofzuiger
Jacobs Katleen Brasschaat Beko ontbijtset
Bryon Vicky Boom Demeyere bakpan
Joos Hulshout Whirlpool microgolfoven
De Craene Daniella Brecht Zojirushi thermos
Lenaerts Luc Hoogstraten Kitchenaid family kit
Van Santvliet Ludo Brasschaat Russell Hobbs grill
Dermul Rony Brasschaat Brabantia wasmand

De juiste antwoorden:
Vraag 1: De hoofdrolspeelster van het stripverhaal is Enigma.
Vraag 2: De nieuwe automatische dosering van de Miele vaatwassers
 is de PowerDisk.
Vraag 3: 

SCHIFTINGSVRAAG: 
Er zaten 1166 doppen en kurken in de doos.

KWB Driehoek bezoekt het Douanemuseum
Wij gaan op  14 november 2019 het Douanemuseum, Ellermans-
traat 21 te 2060 Antwerpen bezoeken. Een gids zal ons vanaf 
14.00u inzage geven in de geschiedenis  en de evolutie van het 
douanewerk in Antwerpen.  Wij komen samen aan de ingang van 
het museum om 13.45 uur. Schrijf je in, voor 10 november, bij Vic 
De Schepper. (vicdeschepper@telenet.be of 03 651 99 31) Bijdrage 
in de onkosten  6 €, contant aan Vic ter plaatse te betalen.

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

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

TE KOOP

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

Appartement 
2930 Brasschaat

Aerdenlei 14  Duplex 
appartement in hartje 
Brasschaat bestaande 
uit. woonkamer,keuken,3 
slpk, badkamer,(+ eventu-
eel garage voor € 20.000)  
(EPC: 318 kWh/m²jaar) Vg, Gdv, 
Wg, Gvkr 

€ 194.000
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VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKELHalloween bij

Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225
Brasschaat

Shop 24/7 op

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

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

Sport verbindt! Met deze woorden zette schepen van sport Adinda Van 
Gerven het afsluitmoment van de jaarlijkse G-sporteldag in. Meer dan 
250 andersvaliden konden de hele dag lang proeven van verschillende 

Dankzij de medewerking van oa vele vrijwilligers en middelbare school-
studenten verliep alles vlot en aangenaam. De hele dag was voor ieder-
een een mooie ervaring. Badmintonvrijwilliger Karel drukte dit als volgt 
uit: ‘“at een plezier om dit te mogen geven en beleven.”

FEESTELIJKE AFSLUITER VAN 
DE INCLUSIEVE G-SPORTELDAG

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.

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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Op dinsdag 15 oktober heeft de gemeente Brasschaat twee nieu-
we schuilhokken voor zwerfkatten geplaatst. Die hokken kreeg de 
gemeente van de Vlaamse overheid in een plan rond de aanpak 
van overlast door zwerfkatten en staan voortaan aan het kasteel 
van Brasschaat en in de Kerkedreef.
In Brasschaat zijn al enkele 'poezenvrijwilligers' aan de slag. Zij 

op te halen om te laten steriliseren. Sinds april vorig jaar moet 
er ook voorzien worden in beschutting en voeder voor zwerfkat-
ten die na hun sterilisatie terug vrijgelaten worden. Na overleg 
met de vrijwilligers plaatsen onze technische diensten de twee 
nieuwe schuilhokken (aan het kasteel van Brasschaat en aan de 
Kerkedreef) zodat de katten in de buurt een veilige en droge plek 
hebben om uit te rusten. 
Bij elk schuilhok horen twee infoborden met onder andere de 
contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, 
informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met 
rust te laten.
De aanpak komt er om dat er in heel wat Vlaamse gemeenten 
een vorm van overlast is door de grote aantallen zwerfkatten. 
Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts had daarom een 
budget van 250.000 euro voorzien samen met een pakket aan 
maatregelen. Met onder andere strengere sterilisatieverplichtin-
gen voor katten en gemeenten zal het probleem kunnen ingedijkt 
worden. De gemeente krijgt de twee hokken en infoborden gratis 
geleverd.

BRASSCHAAT PLAATST 2 
POEZENSCHUILHOKKEN

• Nieuwe Italiaanse stoffen 
zetels van onze Hemelaer 
collectie. 

• Nieuwe lederen zetels 
met relax functies

• Interieurnieuwigheden.

S P E C I A L E  C O N D I T I E S

www.hemelaer.be I Blancefloerlaan 61 I Antwerpen L.O. I T: 03 219 19 01
Vlot bereikbaar via de ring, afrit Linkeroever. - Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur.

OPENDEURdaGEN
Van VRIJDAG 18 tOT EN MET ZONDAG 27 OKTOBER

VERNIEUWDE SLAAPSTUDIO, EEN HAPJE EN EEN DRANKJE… 

T i j d e n s  d e  o p e n d e u r d a g e n  a l l e  d a g e n  g e o p e n d  va n  1 0 - 1 8 u  -  O O K  O P  Z O N D A G

MONDHARMONICA OF UKELELE ZONDER NOTENLEER ! 
Spelen aan het kampvuur of de BBQ, tijdens je vakantie, op een feestje of gewoon in je vrije tijd, het kan alle-
maal en het ontneemt veel stress!  De Mondharmonica is nog steeds een zeer populair instrument(je). Het past 
gemakkelijk in je zak en je kan het dus gemakkelijk overal meenemen. Start woensdagavond 20 november. Het 
karakter en de muzikale mogelijkheden van de Ukulele zijn veel groter dan zijn gestalte. Want dat is het grote 
verschil met zijn grote broer de gitaar:  Ukulele spelen kan je al na enkele lessen. Start maandagnamiddag 02 
december. 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 
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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 €1.796,-
INLOOPDOUCHE SET

NU
SLECHTS €995,-

Inloopdouche incl. van Rijn
douchewand 120 x 200 cm met 8mm 
veiligheidsglas met antikalklaag, Ville-
roy & Boch douchebak 120 x 90 cm en 
Grohe Euphoria regendoucheset met 
thermostaatkraan.

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
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- makkelijk en snel te plaatsen - zeer licht (+/5 kg/m²) - duurzaam
- verzinkt aan beide zijden - nok en toebehoren beschikbaar.

 DAKPANEEL “BRICOPROFIEL” 
 - gegalvaniseerd plaatstaal 0,5 mm 
-  gelakt - geschikt voor gevelbekleding 

en dakbedekking
- grafi et (andere kleuren op bestelling)
- breedte: 100 cm - lengte: 200 of 250 cm. 
 (377764-377694)232881/233647 

-25%

9,99/m²
13,49/m²

Dikte / Rd-waarde Prijs Actie prijs

4 cm / 1,8 m²K/W
244699

19,49/m² 15,39/m²
5 cm / 2,55 

m²K/w
244700

21,39/m² 17,08/m²

6 cm / 2,7 m²K/W
244701

25,49/m² 20,29/m²
7 cm / 3,15 

m²K/W
244702

29,29/m² 23,29/m²

8,1 cm / 3,6 
m²K/W

244703
32,84/m² 26,08/m²

10 cm / 4,5 
m²K/W

244705
41,29/m² 32,89/m²

 PLATDAKISOLATIE “ENERTHERM BM” 
 -  PIR-plaat met aan 1 zijde een zanden talkvrij glasvlies en 

aan de andere zijde een geperforeerd gecoat glasvlies
- 120 x 60 cm.
(op bestelling) 
  

10 JAAR 
WAARBORG

 PROFESSIONELE POLYESTER ROOFING 
“ANTI UV/APP 4 AR-MMP” 
 - scheurvast en onrotbaar
- branden of lijmen met roofi x
- anti-UV = langere levensduur
- 10 x 1 m - dikte: 4 mm. 
 20129 

-34%

63,99
97,39

 OSB 3  244 x 59 cm - 18 mm   
 5768 

-28%
9,99

13,99

-20%

Wordt versneden per lopende meter.

Andere breedtes 
beschikbaar op hubo.be!

 GEGOLFDE POLYESTER 76/18 
 - breedte: 150, 200, 250* of 300* cm.
(*mogelijk op bestelling) 
 3461->464 

-30%

6,89/m²
9,89/m²

VIA HUBO.BE

MET TAND EN GROEF 
AAN DE 4 ZIJDEN!

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

201942BRAS - Geldig van 16/10 t.e.m. 27/10/2019

Wij zijn open van 
MAANDAG tot ZATERDAG van 9u.tot 18u. 
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* niet inbegrepen: sanitair, voorzetplint, werkblad, handgrepen, elektro en accessoires.

Actie enkel  geld ig voor bestel l ingen t .e .m. 03/11/2019

QUIZZI .BE

KEUKENTOESTELLEN 

B I J  A A N K O O P  V A N  E E N 
Q U I Z Z I - K E U K E N -15%

O P  A L L E  K E U K E N S  V A N

BEKIJK ALLE INFO EN KEUKENS OP

-62%
29,99

79,99

Met 2 KOPJES  
& 1 PAK PADS!

KOFFIEZETAPPARAAT 
“SENSEO ORIGINAL”
918199

Beperkte voorraad! +

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

201943BRAS - Geldig van 23/10 t.e.m. 3/11/2019

Wij zijn open van  
MAANDAG tot ZATERDAG van 9u.tot 18u. 
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VHF is opzoek naar chauffeurs die voldoen
aan onderstaande jobeisen:
 • 25 jaar of ouder
  met minstens 5 jaar rijervaring
 • Perfect Nederlandstalig
 • In bezit van zwart kostuum, wit hemd,
  zwarte geklede schoenen
 • Flexibiliteit naar arbeidsuren
  (dag-, nacht-, weekendwerk)
 • Ervaring als directie/ limochauffeur
  is een grote troef
Ben jij de chauffeur die wij zoeken en klaar
voor deze afwisselende en uitdagende job?

Mail dan snel uw CV en motivatie naar:
hr@vhftaxi.be

LIMO / DIRECTIE CHAUFFEURS
GEZOCHT

Voor het boeken van uw rit naar de luchthaven, of voor 
vervoer op maat, mailt u naar: reservaties@vhftaxi.be 03 646 53 42

Bakkerĳ  Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk

Wĳ  zoeken vele handen voor het vervaardigen en verkopen 
van ons ambachtelĳ k brood, onze verse pistolets, 
onze fi jne patisserie en heerlĳ k belegde broodjes

Voor onmiddelĳ ke indiensttreding.

STUDENTEN 
zaterdag en/of zondag

VERKOOPSTER 
jong en dynamisch

BANKETBAKKERS
Mag fl exi zĳ n.

Coördinator
Dienstencentra 

Dienst Welzijn - Contract bepaalde duur
(2 jaar) – Voltijds (38/38) – Niveau B1-B3

 
Maatschappelijk

assistent(e)
Dienst Welzijn & Gezin

Contract bepaalde duur (1 jaar)
Voltijds - Niveau B1-B3

Redder 
Dienst Sport – Vervangingscontract

 Voltijds - Niveau D1-D3 

Antwerpsesteenweg 130  |  2950 Kapellen  |  03 660 66 00

VACATURES

Solliciteren via:
www.kapellen.be/vacatures

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

Aan de slag rond Burn-out en veerkracht
21 NOVEMBER 2019 De cijfers van burn-out liegen er niet om, ruim 12 procent van de Vlaamse werknemers    (280 000 
mensen) hebben last van psychische vermoeidheidsproblemen die tot een burn-out kunnen leiden. In het kader van het 
regionaal zorgstrategisch plan (consortium Samen ZorgKrachtig) hebben de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, 
Kapellen en Wuustwezel de handen in elkaar geslagen om actief in te zetten op preventie en bewustwording rond deze 
problematiek. Ze organiseren daarom voor inwoners en werknemers van hun regio op 21 november een studiedag om 

in het digitaal tijdperk.  Erna Claes neemt de aanwezigen mee in de zoektocht naar hoe je zelf gezond en bevlogen in je 
leven en in je werk kan blijven staan. Voorts krijgen zij via uiteenlopende workshops Rock your boat, Spelenderwijs aan de 
slag, Fit in je Hoofd en Je lichaam als kompas de nodige tools en tips om bewust te worden van de gevaren en preventief 
te werken rond burn-out en hoe de nodige veerkracht op te bouwen. Dit alles wordt georganiseerd in Auditorium te AZ 
Klina, Augustijnslei 100 te Brasschaat. Geïnteresseerde kunnen zich kosteloos inschrijven via www.eerstelijnszone.be/
eerstelijnszone-noorderkempen

BLUES IN SCHOTEN
16 november 2019, Cc De 

Kaekelaar Schoten
(B)Mother T & The Chicks
(B) Slick Nick & The Casino Special

(B) Black Cat Biscuit
(US) Casey Hensley

Kassa: €20 -18 jaar: €8
vvk: €15 in 

Den Trol - Bon Vivant
De Lindekens

Info: www.bluesinschoten.be

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, uit-
doen hagen en struiken. 
0474/204 607

Te huur: App. 1ste verd., 
parket groot terras, Lage 
Kaart 462D, € 800, onm. 
vrij. Tel. 0496/121 590

Dakwerken: Alle kleine 
dakwerken, garage, tuin-
huis, goten, enz. ook her-
stellingen. 0474/204 607

Ambachtelijke pralines 
“La Praline” Isabellalei 87, 
Ekeren tussen 15u-17u
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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

 

www.mudaengbrasschaat.be
Tel  0492 92 26 00

e-mail  info@mudaengbrasschaat.be 

Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

Nieuwe workshop bloemschikken:

Winter flowers on the way
op  21 november  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

Openingsuren Allerheiligen  9 tot 14u.
Bestel tijdig uw grafstuk en chrisanten

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

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

Opruimen van huizen, 
appart.,  garage, enz. 
kleine afbraakwerken. 
0474/204 607

Callebaut sint chocolade 
la praline. Isabellalei 87, 
15-17u.

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

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Davidsfonds Academie: Wegwijs in Jazz  Vijf lezingen door Marc Van den Hoof woensdagen 6, 13, 
20, 27 november en 4 december 2019,  20-22 uur Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Bras-
schaat. Wat is jazz precies en hoe evolueerde het genre? Waar begin je als leek je ontdekkingstocht 
en hoe word je een liefhebber? Een boeiende geschiedenis met de verschillende periodes en stijlen 

Academie, met vermelding van code nummer BR19-230.†

Quirijnen 03 650 15 15

Groot is de leegte die je achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven...

De familie meldt u het overlijden van

de Heer

Willy De Ren
Oprichter van Garage De Ren

echtgenoot van Mevrouw
Suzanne Vermeire

Geboren te Brasschaat op 5 april 1930
en onverwacht overleden thuis te Brasschaat 

op 17 oktober 2019.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats
op vrijdag 25 oktober 2019 om 10.30 uur,

in de Tuinaula van Quirijnen I Sereni,
 Augustijnslei 58 te Brasschaat.

Zijn urne zal opgenomen worden
in de warmte van zijn gezin.

Condoleren,
Molenheide 23 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/willyderen

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

Looking for all kinds 
of jobs, cleaning, mass. 
Merksem. 0465/101 764 
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
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De gemeenteraad van Brasschaat benoemde voormalige CD&V-
schepenen Berre Van Deuren en Sophie de Roeck unaniem tot 
ere-schepenen. Niels de Kort toont zich terecht trots. Berre Van 
Deuren maakte maar liefst 24 jaar deel uit van de gemeenteraad, 
waarvan 12 jaar als schepen. Naast deze functie was hij ook 
voorzitter van de Gemeentelijke Sportraad. Momenteel is hij nog 
steeds actief als voorzitter van de vzw Toerisme Brasschaat. Hij 
lag aan de basis van het Brasschaatse Winterdorp, Fiesta Europa 

zorgde hij nog voor de inrichting van Den Toren en zette hij zich in 

Sophie De Roeck maakte 12 jaar deel uit van de gemeenteraad. 
-

lijke stand en jeugd vielen onder haar bevoegdheid. Zo stond ze 

stappen voor het scholenproject Kaart werden door Sophie gezet.
Hun benoeming tot ere-schepen is een erkenning voor hun jaren-
lange inzet voor de gemeente!

BERRE VAN DEUREN EN 
SOPHIE DE ROECK BENOEMD 

TOT ERE-SCHEPEN

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
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

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

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

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

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

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

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

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

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

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

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

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

LITERAIR CAFE MET OSCAR VAN 
DEN BOOGAARD°

wordt de geschiedenis van twee voorname Nederlandse families 
geschetst, door de ogen van de laatste telg, die vermoedens 
heeft dat hij de zoon is van prins Bernard. Dit najaar verschijnt 
Jachthuis. Na de dood van moeder Elsie reist de achttienjarige 

van den Boogaart praat over beide boeken met Michaël Vandebril.
Kaartjes € 5,- vrienden € 4,- (kassa +€ 1,-) www.cultuurcentrum-
brasschaat.be of in de bib. De keuze van is gratis, best reserveren 
bij de bib. Deze evenementen worden georganiseerd door de Bib, 

INTERGEM 2019 

-

-

met tramlijn 6. Door zijn grote verscheidenheid aan mineralen, 
fossielen, edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, 
gereedschap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite 

-
berij met deze tak van de natuurwetenschappen te maken heeft, 

ongetwijfeld geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, 

door die wonderbaarlijke pracht aan kleuren en kristalvormen... 

Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis zijn edelstenen op 
hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de vraag kan 

Wie meer inlichtingen wenst over deze beurs kan hiervoor best 

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 

met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 

van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
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BREDABAAN 316, 2930 BRASSCHAAT

Zaterdag 26 oktober 
Signeersessie Chinouk THIJSSEN -  “DANCE or DIE” 
(11.30u tot 12.30u) Booktuber Chinouk Thijssen komt het laatste 
deel van haar Young Adult thriller trilogie voorstellen en sig-
neren. Wie dacht dat het gedaan was na TRUTH or DANCE en 
BREAK a LEG, had het verkeerd voor….

BIRDWATCHING met Agnes WENÉ en Jan RODTS 
(15.00u tot 17.00u) Aandachtig en mindfull naar vogels kijken kan 
je geest in geen tijd tot rust brengen. Agnes Wené komt “FLUI-
TEND DOOR HET LEVEN.  Hoe vogels spotten je weer in  even-
wicht brengt” voorstellen. En Jan Rodts schreef uiteindelijk zelf 
de ultieme “DE SLIMSTE VOGELGIDS. Alle 192 broedvogels van 
België en Nederland”. Gerangschikt volgens lichaamsgrootte.  
Zodat de beginnende spotter onmiddellijk aan de slag kan.

Zondag 27 oktober 

SPIEKPIETJES TIJD! 
(14.00 tot 16.00u) De Spiekpietjes onstonden in hoofd en hand 
van kinderboekenschrijfster Thais Vanderheyden. Thais woont 
in Brasschaat en met de Spiekpietjes vulde ze de vraag uit haar 
eigen kindertijd in ‘Hoe komt de Sint aan zoveel informatie?’. 
Haar stijl is humoristisch, overvol en kleurrijk. Én ze komt voor-
lezen uit haar nieuwste prentenboek ‘DE SPIEKPIETJES EN HET 
STIPPELMYSTERIE’.

OPEN BOEK DAGEN

in de boekhandel is het 
elke dag Boekenbeurs. 

Op dinsdag 8 oktober sportten maar liefst 304 kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar lager onderwijs samen met kinderen uit het BULO. Verschillende binnen- 
en buitensporten werden aangeboden zoals badminton, boccia, rolstoeldans, boog-
schieten, muurklimmen, tafeltennis, atletiek … en nog veel meer. 
Op donderdag 10 oktober was het de beurt aan 242 G-sporters vanuit verschillende 
dagcentra en BUSO. Dankzij de hulp van 39 studenten van het secundair onderwijs 
en vele vrijwilligers is alles vlot verlopen. Deze sportdag is uniek omdat er personen 

NOG NOOIT ZOVEEL DEELNEMERS VOOR DE INCLUSIEVE G-SPORTDAGEN IN BRASSCHAAT!

kunnen deelnemen met zowel een mentale als een fysieke beperking.
Tijdens deze inclusieve sportdagen leren leerlingen elkaars beperkingen en moge-
lijkheden ontdekken. Mekaar bezig zien, aanmoedigen, helpen en ondersteunen 
geeft een meerwaarde aan het plezier dat de jongeren beleven op deze sportdag. 
Sportregio Antwerpse Kempen en Sport Vlaanderen Brasschaat richtten op 8 en 10 
oktober inclusieve sportdagen in. Jongeren met en zonder handicap sportten samen 
in het sportcentrum Sport Vlaanderen Brasschaat.

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)

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 ChocoladeGevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

KUNSTENAARS
’T BLAD

STELLEN
TENTOON

Van 26 oktober tot
3 november 2019

SINT-JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 
2930 Brasschaat

Telkens van 
11.00u. tot 17.00u.

GRATIS TOEGANG

Paul De Beenhouwer   Marcel Janssens   Leo Dom   Colette Dedyn 
Gisela Bertels   Jeanne Van Heurck   Gerda Beniest   Lydia Balliauw



Brasschaatse Film,     Nr. 43,     23-10-2019  12

10 jaar KLIK-Graphics

Dit jaar viert de Brasschaatse onderneming KLIK-Grap-

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschaat en jazz, op het eerste gezicht zĳ n hier niet zo 
veel raakpunten te vinden. Maar daar kan weldra verande-
ring in komen. In het verleden werden er tegen het jaar-
einde wel kroegentochten georganiseerd. In een tiental 
verschillende cafés stonden toen groepjes te spelen, jazz 
of andere muziekstĳ len. Er was telkens wel heel wat sfeer. 
Startende, jonge en nog onbekende groepjes kregen de 
kans hun kunnen te etaleren.
Maar op een bepaald ogenblik viel deze traditie die de 
naam BrasPop had, stil. En daar wil cultuurschepen Carla 
Pantens verandering in brengen. Carla, zelf niet onbesla-
gen in de vocale kunsten, wil in de parkgemeente een 
kleinschalig jazzfestival opstarten.
“We denken ergens in de maand maart een avond te orga-
niseren voor een honderdtal liefhebbers. De muziek moet 
in eerste instantie toegankelĳ k zĳ n. Als locatie denken we 
aan het bovenzaaltje van de Rode Leeuw. We kunnen dat 
gezellig aankleden en er een “cosy” avond van maken. We 
kunnen een samenwerking aangaan met de leerlingen van 
onze muziekschool. Zĳ  kunnen de avond in- en uitspelen”, 
zegt de cultuurschepen. 
Op termĳ n moet dit evenementje uitgroeien tot een festival 
dat gerust een week mag duren. “Er zĳ n heel wat mogelĳ k-
heden. We kunnen de in loop van de maand lezingen over 
jazz houden. Een fi lm met het muziekgenre als onderwerp, 
tentoonstellingen, het kan allemaal. Maar zoals gezegd, we 
willen kleinschalig beginnen. Daarna kunnen we bekĳ ken 
in hoeverre er belangstelling is voor meer. Het evenement 
zou de naam “BrassJazz” meekrĳ gen”, zo voegt de schepen 
er nog aan toe.
Op dit ogenblik komen de liefhebbers van klassieke mu-
ziek en dj-muziek al aan hun trekken in onze parkgemeen-
te. Daar zorgen de evenementen Klassiek in het Park en 
The Day Before Tomorrow voor. Met een beetje meeval 
geraakt Brasschaat ook in de ban van de jazz.

Kerstmarkt
In ons stukje over de Kerstmarkt (nr 40) hebben we Rudi 
Adriaenssens over het hoofd gezien. Hĳ  heeft het initiatief 
genomen om in de wĳ k Driehoek een Kerstmarkt te orga-
niseren. Rudi was 15 jaar lang voorzitter van het comité. Hĳ  
maakte de eerste kerststal

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Gezondheidslei 98 • Brasschaat • www.inails-care.be • 0496 363 082

Manicure - nailstyling

Hamam voet en been

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw € 239,21
BMW 316 I 90 kw € 261,84
 520 D 120 kw € 290,24
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw € 233,43
 KA 1.3 44 kw € 200,60
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw € 280,91
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw € 249,41
 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

Te huur: 

Te huur: 

Topligging rustig app. 
te huur

Klus & Timmerwerken; 

Gepensioneerde aan-
nemer 

Gedipl. pedicure & mani-

Kapper aan huis!! 

Ik zoek werk, 

Te huur: 

Te koop: 

Ik zoek alle tuinwerk, 

KFC BRASSCHAAT ZOEKT BENJAMINTJES
KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetbal-
len, 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 basketbalvelden. 
Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van Bergen: 
0477/575 411
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Van Gastel

WENS JE EEN UNIEK GRAFSTUK 
VOOR ALLERHEILIGEN?

Onze winkel zal op 1 november geopend zijn van 09u00 tot 18u00

Je vindt een ruim assortiment in onze winkel. 

Wens je toch een persoonlijk stuk?

Kom dan voor 28 oktober naar onze winkel, mail, 

bel ons, en wij maken een grafstuk op maat. 

FLORENZA by Sylvie Van Gastel I Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@  orenza.net | www.  orenza.net

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel
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GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
De keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur, behalve op maandag van 17.00 - 21.00 uur

WILDSUGGESTIES
Tot snel, Liesbeth & Peter - Team Klokkenhof

Naar jaarlijkse traditie wordt de zomer op kinderboerderij Mi-
kerf afgesloten met het feest van Sint–Maarten. Dit vindt steeds 
plaats op 11 november. Deze patroonheilige staat voor warmte, 
verbondenheid en delen. Deze waarden staan dan ook centraal 
tijdens dit uitermate gezellige boerderijfeest. De winter staat voor 
de deur en de oogst is binnen. Enkel de bieten liggen nog te 
wachten op het veld. Ze wachten op de kinderen (en ouders) die 
er mooie bietenlampionnen van zullen maken op maandag 11 
november 2017. Ook jij kan meedoen! Wanneer de avond valt 
(17u15) maken we met onze bietenlampion in de hand een bos-
wandeling op zoek naar Sint-Maarten. De patroonheilige zal ons 
na de wandeling uitnodigen om samen het “einde-zomervuur” 
aan te steken. In de warmte van het vuur deelt hij aan alle kin-
deren wafels en chocomelk uit.  Wil jij er ook graag bij zijn? De 
wandeling staat open voor iedereen. Voor de workshop “bieten 
uithollen” dien je wel in te schrijven. Praktisch: maandag 11 no-
vember van 15u30 - 16u - 16u30 bieten uithollen op de boerderij, 
beperkte plaatsen, inschrijven via evelien_mikerf@outlook.com 
(biet + kaars + ijzerdraad: € 3). Werkmateriaal voor het uithollen 
zelf meebrengen 17u15, vertrek bietenwandeling (gratis, ieder-
een welkom) 17u45, St-Maarten ontvangt de kinderen 18u00, St-
Maarten ontsteekt het einde-zomervuur en deelt gratis wafels en 
chocomelk uit voor alle kinderen Maak je eigen lampion! Je kan 
ook een biet komen ophalen om thuis zelf de biet (€ 1,50) uit te 
hollen en er een lantaarn van te maken. Afhalen kan tussen 4 en 
8 november van 9u tot 16u. Met een andere, eigen lampion ben 
je uiteraard ook meer dan welkom op de wandeling!
Waar? Op Kinderboerderij Mikerf - Mikhof 25, 2930 Brasschaat
Gratis toegang!

KINDERBOERDERIJ MIKERF  
FEEST VAN SINT-MAARTEN

KFC Brasschaat
vrijdag 25 oktober 2019
20h00: FC Oppuurs - Prov. 
Res.
20h00: Gew. Res. - K. Nwmr Fc
zaterdag 26 oktober 2019
15h00: U17 - Exs Fc Essen
15h30: FC Patro Hoev.- U15
10h30: K Mariaburg VK - U13 a
09H30: Deurne OB - U13 b
09h30: U12 - SC City Pirates Antw.
10h30: K. Mariaburg VK - U10 a
11h30: SVB Driehoek - U10 b
12h30: U9 a - K. Eendr. Zoersel
12h30: U9 b - Ekeren FC
15h45: FC Antw. Noord - U8 a
11h00: Kalfort Puursica - U8 b
09h30: U7 a - KSK Ekeren Donk
09h30: U7 b - R Cappellen FC
11H30: Gooreind - U6
zondag 27 oktober 2019
15h00: K. Kalmthout SK - 1e pl.

Meer energie, gezond 
afslanken met Herbalife. 
GSM: 0479 995 582

Te koop: Ruime, lichte 
woning met vier slk en 
gr ZW-tuin. Centraal en 
rustig. Nw dak en cv in 
2017. Uitbreiding moge-
lijk. Vraagprijs: 349.000€ 
Adres : Verhoevenlei 64, 
Brasschaat. Info 0497 57 
59 38 / Immoweb 8396355

Wandel gratis mee met 
een natuurgids.

Zondag 27 oktober 2019 - 
Wandeling in het Ravenhof te 
Stabroek met als thema ‘Natuur 
en boekdrukkunst’
Het Ravenhof is een oud park-
bos, dat aangelegd werd in 
de late barokstijl. Met rechte 
lijnen, geometrische vormen, 
lanen en doorkijkjes, doet het 
bos denken aan de tuinen van 
Versailles. De oude kasteeltuin 
met fruitmuur en tuinhuis is 
een leuke verrassing tijdens je 
wandeling door dit historisch 
bos. Wat is het verband tus-
sen natuur en boekdrukkunst? 
Kom het ontdekken in die 
parkgebied dat één van de toe-
gangspoorten is tot het immens 
grote ‘Grenspark’ en het gebied 
dat ontstaan is rond het natuur-
reservaat Kalmthoutse Heide. 
Afspraak om 14 uur aan Kas-
teel Ravenhof, Oud Broek 4 te 
Stabroek. 
Dit is een organisatie van Na-
tuurgidsen (V.M.P.A) Bras-
schaat. Iedereen welkom. De 
wandeling duurt een tweetal 
uur en is gratis.

Last van ratten of an-
der ongedierte: wij hel-
pen je bij dit probleem. 
Bel ons 0471 103 121 

Te koop: Grote woning 
geschikt als kangoeroe-
woning en/of woning + bu-
reel. 2x liv., 5x slpk, 2kkn, 
2 badk, 2 gar. Vredelei 9, 
Brasschaat. €395.000. 
Tel IBA 03/605 90 01

SVB Driehoek
23 oktober 2019 
19:30 Koningshof - U15 B
Pasmoment kledij 
25 oktober 2019 
20:30 Vaders - Horendonk
26 oktober 2019 
09:00 U8 b- Excelsior Mariab.
09:00 U8 A - Gooreind
09:00 Simikos - U12 B
09:00 U9 B - Heibos
09:00 U9 A - Excelsior Essen
09:15 Koningshof - U7 A
09:30 Cappellen - U6
10:00 Loenhout - U7 B
10:00 Alberta Schilde - U13 B
10:30 Patro Hoevenen - U12 A
11:30 U11 B - Boechoutse
11:30 U10 A - Brasschaat
11:30 U10 B - Berendrecht
11:30 U11 A - FC Merksem
13:00 Excelsior Essen - U15 A
14:00 U17 A - Tongerlo
14:00 U11 C - Excelsior Essen
14:30 Noorse - U13 A
15:00 Kalmthout - U21
16:00 U17 B - Olse
27 oktober 2019 
10:00 Dames - Royalle Zeez.
11:30 Vos Reinaert - Res.B
12:15 Reserven A - Simikos
15:00 Eerste elftal - Simikos

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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Auronde bed
nu tijdelijk voor

€ 2.470
i.p.v. € 2.905*

Verrassende voordelen bij Auping

mooi
slapen

kanZo

zijn

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

  De exclusieve Auping speciaalzaak in Brasschaat  
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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
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.

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.

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Allemaal lachende gezichten bij een zeer geslaagde reis naar “LUNEBURGER HEIDE” met 
Femma Brasschaat centrum

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM OP REIS

PRIORITIJD
Donderdag 24 oktober 2019 
om 20.00 u
Theater Hemelhoeve, Aza-
lealaan 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/inschrijvingen: e 
mail: brasschaat@vtbkultuur.
be of gsm: 0476 45 20 43.

Bijles wiskunde 1 ste 
en 2 de graad secundair 
onderwijs. 0473 781 607 

Looking for a reliable 
babysitter, housekeeper 
lady for: cleaning, cooking, 
ironing in Brasschaat. 
English or Spanish. Part-
time: 2pm-7pm 0493 310 
280 

Gevraagd: Zonnig app. 
Benidorm voor enkele win-
termaanden Centr. ligg. 
lift & comfort noodzak. 
0477/615 339

Gevraagd: Voor ons 
zot prinsesje van 6 en 
onze stoere, schattige 
kapoen van 4, zoeken 
we een lieve, kordate 
en energieke oppas die 
ons 2 d/w kan helpen bij 
halen aan Openlucht-
school, warm bad en 
eten. Zin om te helpen? 
0486 623 852

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, 
tegels, gyproc, loodgiete-

Gsm 0484/282 857

Te koop gevraagd: Oude 
Berke l  Sn i jmach ine . 
0496/533 827

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
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

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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT       TE HUUR BRASSCHAAT       TE HUUR 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

DEURNE

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

KAPELLEN       TE HUUR

HOEVENEN

KAPELLEN       TE HUUR

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomg. op 
kleine afstand van centrum Van Brasschaat. Mog. 
bebouwing van max 60 m² met bijkomend verdie-
ping en kelder. Uitbreiding mog. met terras van 20 
m². Geen domicilie mog. Geen bouwverplichting.
€ 99.000

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

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd en netjes onderhouden app. in aangenaam ge-
bouw.Living ca. 50 m², volledig inger. eetkkn en bdkr, toilet en 
3 ruime slpks, terr.voor- en achteraan.Bouwjaar 1990. Opp. 
ca. 135 m². Recente renov.; verwarmingsketel, ramen met 
hoogrend. begl., dak conform.EPC van voor de renov..Gele-
gen in centrum nabij winkels, scholen en openb. vervoer. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 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

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

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 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

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

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

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

€ 229.000

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

BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning gel. in een rustige woonwijk 
nabij winkels, scholen en openb. vervoer. Deze gezinswoning 
beschikt oa over 3 slpks, polyv. ruimte, veranda met airco en 
trap naar de ZW-gerichte tuin en garage met autom. sectionaal-
poort. Overal dubbele begl. met rolluiken of zonnew. Elektriciteit 
is conform. Parkeergelegenheid voor 2 wagens op de oprit. 
Recente condensatiebrander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 289.000

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

KRUISBAANVELDEN 16
Zeer rustig gelegen grote woning met 4/5 slaap-
kamers, living, keuken, badkamer, veranda, terras, 
tuin, atelier en kelder. Mooie omgeving, nabij 
scholen, openbaar vervoer en winkels. EPC: 564

€ 285.000

ANTWERPSESTEENWEG 84/86
Recente garagebox van 18 m² gelegen in het 
centrum van Kapellen nabij winkelcentrum Pro-
menade. Bouwjaar 2011. Beschikbaar 01/01/2020. 
EPC: 49

€ 99

HOEVENEN

MERKSEM

ZANDVLIET

EKEREN 

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 1STE
Goed gelegen appartement te Merksem  (+- 91m²)  
op de 2de verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 625

€ 140.000

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m² 
en bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep). 
Wees er nog snel bij voor de afschaffing van de 
woonbonus op 1 januari 2020. EPC: 639

€ 269.000

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

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
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

(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-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 36
Karaktervolle halfopen villa met rieten dak gele-
gen in het centrum van Hoevenen. Dit gerenov. 
eigendom beschikt over 3 ruime slpks, nieuwe kkn, 
autostnplts achteraan en tuin met terras. Ruime 
voorraad- en wijnkelder. Nieuwe cv-installatie op 
gas, mog. tot extra slpk(s) op zolder, nieuwe dub-
bele beglazing en elektriciteit is conform. EPC: 298
€ 337.000

(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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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

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

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Te huur: Hanendreef 24, 
luxe app. 85m². 2 slpk, 
woonk. + open kkn voll. 
inger., berging, voll. inger. 
badk., app. wc met lava-
bo, gr. terras ZW-gericht. 
€795/mnd. evt. gar. en/of 
kelder. besch. 1/1/2020. 
Tel. 0486/465 767

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 

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

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren,indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. *snelle en correc-
te afhandeling *ook met 
schade of zonder keuring 
*contante betaling *steeds 
bereikbaar (7d7 en24h 
/24h) TEL :0476/34.58.00 

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

Gezelschapsdame, be-
jaardenhulp met ref. en 
ervaring. Biedt hulp aan 
dag en nacht 7 op 7 . 
Eigen vervoer Zone 03 tel 
0477 286 439 

Gezocht: nanny die 2 
jonge kindjes van school/
crêche (Brasschaat) op-
haalt en bij ons thuis (Ka-
pellen) opvangt (bad, ko-
ken,spelen, huishouden). 
Ma: 15-18u, do 15- 21u, 
evt vrij ook. 
Bel 0486 91 74 64 

Ingrid , kapster aan huis. 
25 jaar ervaring , dit op 
woensdag , donderdag en 
vrijdag.tel : 0476 602 519

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Workshop 
bloemschikken 
HALLOWEEN 

30 oktober Slechts € 35
0475/364 915 of

r.janssens@hotmail.com

KWB Driehoek  
“Uitdagende workshops koken” 

Wij organiseren  vijf, los van elkaar staande, workshops. Ze zijn 
toegankelijk voor iedereen, een ervaring als kok of geoefende 
koker is niet vereist. Ook niet- KWB leden kunnen deelnemen. 
De workshop start telkens om 19.30u in het Drieheem, Rerum 
Novarumlei.
5 november 2019: Portugees koken
Mevrouw Margarida Pimenta laat ons kennismaken met de rijke 
smaken van de Portugese keuken. Wij gaan aan de slag met 
kabeljauw en inktvis. Als dessert uiteraard de wereldbefaamde 
Pastéis de Nata.   KWB-leden betalen 15 euro; niet KWB-leden 
22 euro. Inschrijven voor 30 oktober 2019 bij Vic De Schepper 03 
651 99 31 vicdeschepper@telenet.be .  Betaling, voor 30 oktober 
2019, door storting op BE 92 7895 5101 8723 met vermelding 
“Portugees koken 5 november” en aantal personen. Noteer ook 
al de data voor de volgende workshops: 14 januari 2020: Bak-
workshop (broodjes;pretzels…) 10 maart 2020  Indisch koken 
6 juni 2020: Wildplukwandeling  20 september 2020: groenten 
decoreren. Meer info hierover volgt later.

Lezing: “En hoe nu verder..?” over rouwverwerking
Rouw heeft tijd nodig en iedereen beleeft het anders. Psychologe Susi Auth be-
steedt in deze lezing aandacht aan de verschillende facetten van het rouwproces 
na het overlijden van een dierbare. Ze reikt suggesties aan om met je rouw op weg 
te gaan. Susi Auth is verbonden aan Coda, gespecialiseerd in palliatieve zorg. 
Het thema sluit aan bij de tentoonstelling die in de bib te zien is van illustratrice 
Erika Cotteleer met prenten voor het boek “Dwarrelstad” over verlies en loslaten. 
Lezing op di. 5/11/2019 om 20u - Biboase (achterzijde bib) – gratis Inschrijven: 
info.bib@brasschaat.be - T 03 650 03 60 De tentoonstelling loopt tot 5/11 in de 
hoofdbib, Bredabaan 407 te Brasschaat en is vrij toegankelijk voor iedereen.

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 06 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 
tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel 
centrum, tel. 03/650.03.40  – fax: 03/650.03.59, mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrijving op rekening nummer  BE89 
3631 8741 8285   van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 
26 november a.s.
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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

ZONDAGTAFELEN
Voor een 3-gangen menu, lichte lunch, snack 
of goede babbel met een drankje kan je 
dagelijks bij de Kaveltafel terecht.
Op zondag is het extra genieten met een 
culinair menu. Onze chefs volgen dan het 
recept voor een geslaagde zondag. 

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

ELKE DAG EEN FEEST
Bij de Kaveltafel houden we er van om u af en 
toe culinair te verrassen. Zo organiseren we op 
tijd en stond een lekkere (na)middag. 
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

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

 

Femma Kaart bezocht van 30 september tot 5 oktober de Engelse Riviera. Een mooie geslaagde reis.

FEMMA KAART OP REIS

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Te huur-Deurne, zon-
nig appart., 2°V., 2 slpk, 
ing. kkn, badk./douche, 
kl. terr. bij Rivierenhof/
tram/bus. 1 of 2 pers. 
03/326 13 87

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

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

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

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

Natuur in de buurt: Ruim-
te voor zoogdieren?
Gratis fotovoorstelling “Natuur 
in de buurt: Ruimte voor zoog-
dieren?” in Brasschaat.
Heb je je ooit afgevraagd wat 
Brasschaat en onze Voorkem-
pen allemaal te bieden heeft 
aan natuurschoon? Welke 
zoogdieren er allemaal in je 
achtertuin kunnen leven?
Nu is er DE KANS om op al 
deze vragen een antwoord 
te krijgen. Op vrijdagavond 8 
november 2019, organiseert 
Natuurpunt Brasschaat “Na-
tuur in de buurt: Ruimte voor 
zoogdieren?”, een fotovoorstel-
ling waarin enkele interessante 
topics aan bod komen. Deze 
zijn onder meer het voorkomen 
van zoogdieren in de buurt, 
alsook wat Natuurpunt Bras-
schaat allemaal uitspookt in 
“uw achtertuin”. Wilde Dieren 
in Nood en Agentschap voor 
Natuur en Bos zal onder meer 
ook aanwezig zijn met een 
voordracht omtrent hun werking 
en de samenwerkingen die er 
gebeuren tussen de verenigin-
gen. Met andere woorden zeker 
de moeite waard om eens te 
komen luisteren!
We nodigen iedereen uit om 
deel te nemen aan deze ver-
kenning van de plaatselijke 
natuur, maar graag even een 
seintje of u aanwezig zal zijn 
deze avond via: geertsteel@
hotmail.com.
Wat: Natuur in de buurt, foto-
voorstelling omtrent zoogdieren 
(GRATIS)
Wanneer: Vrijdag 8 november, 
19u30
Waar: Cultuurcentrum De Poly-
goon, Kapellei 15, 2930 Bras-
schaat
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Voor info en een gesprek graag mailen naar Wim Herrijgers: wimh@keukensvasco.be

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

Zelfstandige plaatser
Keukens & Interieur

(regio: Provincie Antwerpen)
° liefst met ervaring in de keukensector °

Wij zoeken:

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

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

Geïnteresseerde handelaars konden zich inschrijven in een 
-

-

-
-

-

KICK-OFF MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Brasschaat begeleidt haar ondernemers naar duurzaam ondernemerschap

App. te huur Brb 375 
Brass. Centr. Lift verd. 
3 parket gr. living, 2slk, 
2badk, 2 terras park 

Nareka wandelingen
-

-

-

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 

en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. M.M.

Te huur:
in Centr. Brassch. Breda-

1ste verd. met 3 slpks aan 
oud gemeenteh.. Grote liv. 
en hall op parket, alle 3 
slpks achteraan met lam, 2 

nieuwe voll. geïnst. kkn 
met toest. Nwe bdkr m. 
douche, dubb. lavabo, wc, 
en kast. Gr. terr achteraan, 
lift, Rolluiken achteraan, 
geluidsw. glas. Gar inbergr. 
in huurpr. Geen huisdieren. 

-

T

PLANTEN
SERVICE

Verkoop en levering 
van tuinplanten 

aan huis:

Eigen 
aanplantingsdienst:

Gratis levering, 

PLANTENSERVICE 
0473/225 897

Nieuwe staat, luxueus 
ingericht met alle opties 

o.a. mover, trailer control, 
2 aparte bedden, hoge 

€ 21.500 

inlichtingen
tel. 0475/663 752

TE KOOP: 
Caravan Dethleffs 
Avantgarde 4 pers. 

(mei 2017)

Binnenschilderwerk
van uw houten plafonds, 
deuren, lambriseringen, 

ramen. 
DeluxeService

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 

Gratis zuivere paarden-
mest, zelf op te halen, 
goed bereikbaar (in Bras-

Wij zoeken een persoon 
om enkele keren per week 
twee stallen te onderhou-
den en eventueel ook de 
tuin. Gelieve contact op 

Opruimen inboedels van 
kelder tot zolder. Aankoop 
antiek, goud, zilver, ver-
zamelingen. Wij komen 
vrijblijvend bij u langs. Bel 

Gevraagd Ned.-talige 
huishoudhulp met erv. 10 

Gevelwerken, laminaat, 
schilderen en gyproc. 

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-

Te koop: Winterbanden 

Te huur: Caravanstal-
ling Wuustwezel, nog 2 
plaatsen voor caravan 
van 5m lengte max. en 1 
plaats voor max 7m. Tel. 

Te huur Schoten dakstu-
dio, gemeub., geen lift 3e 

Te huur: Garagebox Oude 

Te  koop:  Scoo tmo-
b i e l  C a l y p s o ,  w e i -

Gez. tuinhulp Brasschaat. 

werker: snoeien, wieden, 
geen gras maaien. 

Te huur app. MtH 2V. 
Living m. open keuken, 

2 autostnpltsen. Vrij vanaf 
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Meer info: 
03 651 92 96 

  
 

 partemente
met garage

Nieuw project in
Brasschaat

4 appartementen
met garage

Meer info:
03 651 92 96

WWW.BOUWONDERNEMING-VLEUGELS.BE

PLAN UW

BEZOEK RUSTIG WONEN
in het Centrum

                                 
  

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 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Zaterdag 12 oktober organiseerde de jeugddienst en de jeugd-

-
-

-

-

-
-

-
-

#JEUGDWEZEL KICK OFF VERVANGT
ALGEMENE VERGADERING

VAN DE JEUGDRAAD

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

Manicure
0486/02.66.02

juwelen: Denys & Co 
Bredabaan 246,

Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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Dringend op zoek naar TALENT,
ben jij een geboren

BINNENSCHRIJNWERKER?

Stuur je CV naar jobs@augustijnskeukens.be
of bel 03 270 99 13

Totaalinrichting  |  Productie in eigen atelier  |  Corian verwerking

GFT

MAANDAG   21
DINSDAG   22
WOENSDAG  23
DONDERDAG   24
VRIJDAG     25
ZATERDAG     26

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG   28
DINSDAG   29
WOENSDAG  30
DONDERDAG  31
VRIJDAG     1
ZATERDAG   2

Ophaling huisvuil okt./nov.

Ophaling huisvuil oktober

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

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):

26-27/10 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

26-27/10 Haemels Karin 0475/846 436

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 
26-27/10 Dr. Van Den Maegdenbergh 03/663 33 07

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
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Bredabaan 304 - 2930 Brasschaat

Tel 0478 246 292
Online via: takeaway.com

Nieuwe uitbater en chef-kok

Thai take away & delivery
Leverig zone Brasschaat

Ladies & gentlemen
evening

bubbles & bites
Shoppen, bĳ babbelen met je besties én 

genieten van de lekkerste Italiaanse prosecco. 
Dat allemaal samen op één en 

hetzelfde moment?
Dat kan...

Donderdag 24 oktober
18u - 21u

Word Golden Member 
en ontvang tal van voordelen

“Offering different styles of jewellery,
watches and handbags”

Dorpsplein 3, 2950 Kapellen • Di. - zat.: 10u - 12u30 en 13u - 18u
 www.hfconcept-jewellerywatches.eu

ONZE MERKEN
Cluse - Daniel Wellington - Ferré Collezioni - Festina - Fossil 

Michael Kors - Pandora - Secrid - Seiko
Supermom - Swarovski - Tissot - Valentino bags
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T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

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

€535.000

Brasschaat, Donksesteenweg 87-89
“Hagelberg” 6 appartementen in groen 
woonpark.
E40 Vg Gvv Wg Gvkr Gmo 
Vanaf €228.400

Schoten, Anton Van De Veldelaan 34
ARCHITECTURAAL DESIGN in villapark DE 
LIST. 4 SLK. 3 BK
EPC 249kWh/m² Vg Gmo Wg Vv Gvkr
€759.000

Brasschaat, De Tomermaat 46 V2
Als nieuw gerenoveerd hoekappartement 
aan groen. 2 SLK. Garage.
EPC 231kWh/m² Vg Gmo Wg Vv Gvkr

€259.500

Brasschaat, Kapelsesteenweg 486
Villagrond 800m² met achteruitgang 
en mogelijkheden voor vrij beroep/
hobby/opslag/...
Gvg Vv Wg Gvkr Gmo
€335.000

Brasschaat, Dr Roosensplein 17 bus 1001
Ideale ligging! Totaal renovatie 2016. 2 SLK. 
EPC 136kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr

€274.900

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 27 D1
Zonnig 3 SLK appt bij dorp. GB + Kelder.
EPC 157kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€389.000

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

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


