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

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

OLED+
934

NIEUW

Adembenemend beeld

Bioscoopgeluid

5 jaar waarborg

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

BROEKENACTIE

Geldig t.e.m. 30/11

-20%
KORTING

Kapelsesteenweg 374-380
Mariaburg Brasschaat   -   Tel. 03/664 03 69

www.kledingwilan.be   -   info@wilanheren.be

Open van 9.30 tot 18.00 uur   -   Zondag en maandag gesloten

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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DUBBEL OP DE KLANTENKAART !

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten
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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

Schoenendozen kunnen nog ingeleverd worden na telefonische 
afspraak tot 10 november

Eredienst elke zondag om 10 uur.

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

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

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

Camilla Decleer zette in 1995 haar eerste stappen in de lo-
kale politiek in Brasschaat voor de partij GROEN. Eerst als 
OCMW-raadslid, dan als gemeenteraadslid en in 2001 voor 6 
jaar als eerste schepen voor Groen, in Brasschaat. Ze heeft 
zich steeds meer dan honderd procent ingezet onder het mot-
to: de enige manier om je af te zetten tegen de slechte naam 
van politiek en het gebrek aan vrouwen in de politiek, is door 
er zelf als vrouw actief en constructief aan deel te nemen. Ze 
werkte aan een sociaal en groen Brasschaat waarin solida-
riteit, pluralisme, democratie, natuur, duurzame ontwikkeling, 
behoud van open ruimte en een gezonder leefmilieu, veilige 

-
ke plaats innamen. Een van haar grootste verdiensten is zeker 
de stedenband met Tarija in Bolivia. Zij nam hiervan het voor-
touw en trok mee aan de kar om dit initiatief gestalte te geven. 
Verder onthouden we zeker ook haar inspanningen om dankzij 
Vlaamse subsidies een voltijdse ambtenaar in dienst te kun-
nen nemen voor ondersteuning van initiatieven rond ontwik-
kelingssamenwerking. Ook de krantenkop van 2001 “Camilla 
gaat voor trager Brasschaat” blijft in onze herinnering. Een van 
haar speerpunten was zone 50 voor alle gemeentewegen (be-
halve buiten bebouwde kom en zone 30) en dat heeft ze voor 
mekaar gekregen. Tenslotte moeten we ook nog Camilla's in-
spanningen om van Brasschaat een Fair Trade-gemeente te 
maken, in de verf zetten. Het scheelde geen haar, de legisla-
tuur waarin ze schepen was, bleek hiervoor net iets te kort.  
Maar ook als gemeenteraadslid in de oppositie liet ze zich niet 

-
straat van Brasschaat ingevoerd.  Het ging om de ventweg die 
parallel loopt met de Augustijnslei richting Lage Kaart.  Camilla 
Decleer heeft 23 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad 
en  wordt nu de titel van ere-schepen toegekend.

CAMILLA DECLEER
BENOEMD TOT ERE-SCHEPEN

BeemsterKaas®
werft aan wegens uitbreiding

MAGAZIJNMEDEWERKER voltijds 38 u
Ervaring reachtruck is noodzakelijk, 

technische vaardigheid is een pluspunt

Wij vragen: werklust, inzet en stabiliteit.
Wij bieden: vast werk, correcte verloning, aangename werksfeer in een vast team.

Beevers Kaas, Sint-Job-in-’t-Goor
Tel.: 03/633 95 24 • email: info@beemster.be • www.beemster.be

Gelieve uitsluitend telefonisch, schriftelijk of per mail contact op te nemen.

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

Ik zoek werk; strijken, 
schoonmaak, ervaring, Nl 
- Eng. 0465/629 371

Te koop: totale inboedel 
2, 3, 9 en 10 nov. Antwerp-
sesteenweg 234, Kapellen 
van 10u tot 13u. 0474/459 
622

Te Huur: Appt GLV + ga-
rage Door Verstraeten-
lei 17: 3slk, tuin. € 900. 
0475/265 734

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

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

Bijles Frans t/m 15 jaar, 
veel ervaring.
0486/553 687

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

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

Gevelwerken, laminaat, 
schilderen en gyproc. 
0467/625 897

Te koop: Winterbanden 
Berlingo Michelin + velg 
Alpin. € 250 0475/980 358

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. Tel. 0472/641 207

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

Ontvang  
een gratis stofzuiger

t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine  

voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

*De actie is enkel geldig bij aankoop van een Belgische wasmachine voor 7kg of 8kg uit de 120 series aangekocht in België  
van 1 oktober tot en met 28 november 2019. Info en voorwaarden op www.miele.be/freevac.

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.

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

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

verkoopdagen van 
religieuze boeken 

en voorwerpen 
Foyer Marthe Robin vzw  Ka-
pelsesteenweg 208-210, 2930 
Brasschaat. We nodigen u uit 
op onze verkoopdagen van re-
ligieuze boeken en voorwerpen
tijdens de weekenden van  
9-10, 16-17, 23-24 november 
en 30 nov-1 december. Onze 
openingsuren zijn van 11 u tot 
17 u . Wij verkopen boeken, 
ook Franse, Engelse en Duitse, 
brochures,  tweedehands boe-
ken, rozenkransen en cd’s 
ervan, kruisbeelden, Maria- en 
heiligenbeeldjes, medailles, 
ingelijste afbeeldingen, kerst-
kaarten, kerstgeschenken, 
kaarsen. Democratische prij-
zen. Vanaf aankoop van 70 
euro geven wij 10% korting.
Ook dranken en home-made 
gebak verkrijgbaar.Inkom: Ka-
pelsesteenweg, aan bushalte 
Kerk- Ekeren-Donk. Parking 
om de hoek op het kerkplein. 
Tot ziens en welkom !T +32 
(0)3 645 14 67  fmailto:foyer.
marthe.robin@skynet.bewww.
foyermartherobin.net 
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In de gemeenteraad van november zal Ellen Somers de 

ELLEN SOMERS KOMT IN 
DE GEMEENTERAAD

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

De oceanen, 
het klimaat en 

onze gezondheid, 
lezing in de Bib

Wij zoeken voor in-
diensttreding in ons be-
drijf iemand met kennis 
van houtbewerking en 
zandstralen. Tel. 0475/467 
060 Airconcept bvba

Te huur: app. te Ekeren 
Donk 2 slpk, terr., rust 
omg. 1e verd. open kkn. 
Gemeubeld of ongemeu-
beld. 03/652 06 73

Te koop: Kleine 2de H. 
aanhangwagen, 1m30 l. 
op 1m br. met deksel + slot 
met port baggage, banden 
, lichten in orde + reserve-
wiel. Ideaal voor vakantie 
of boodschappen. 400kg 
laadvermogen, €180. 
0486/245 784
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OPENDEUR WEEK - 4 t/m 11 NOVEMBER - OPENDEUR WEEK

Profittteer tijjddens dditt eennmmaalliiggee  feeest vvann exxtra kortinggen

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

€ 840,- 

FEEST: Sani-Dump 
5 jaar in België

Maandag 11 november (wapenstilstand) 
extra geopend van 11-17 uur

**Zaterdag 9 november opendeur
geopend van 10-17 uur

Eenmalig koopzondag 
10 november geopend van 11-17 uur

Eenmalig
OP=OP

OPENDEUR WEEK!
Antwerpen - Super sale zaterdag

Geel - Eenmalige zondag sale 
Merksplas - Extra maandag acties
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TROUWDAGEN Bij juwelier Yolande
8 en 9 - 15 en 16 november 2019 

TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

Gratis gravure - Gepersonaliseerd geschenk

10% KORTING
bij aankoop van een

paar trouwringen of verlovingsring

Bitterzoete maatschappijkritiek verpakt in een heerlijke, licht 
absurde,hilarische komedie. Een lachstuk, maar dan Iets heel 
anders dan anders!... maar wel in onze vertrouwde theaterca-
fé-setting in de ruiterhal. Iets om écht niet te missen !-U zal er 

-

-
nieuwekompanie.be of info@denieuwekompanie.be of bel met 

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)

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
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€79,99
€ 273,98

TEPPANYAKI “DO1029TP”
1800 W / 47 x 27 cm

antiaanbaklaag
Advies-verkoopprijs

€ 69,99

NORDMANN KERSTBOOM
Lengte: 150-175 cm
A-kwaliteit / gezaagd
Advies-verkoopprijs

€ 34,99

HETELUCHTFRITEUSE XXL 
“DO1024FR”

XXL capaciteit: 5,5 L – 1,5 kg
2000 W

Advies-verkoopprijs

€ 169,-

N

OR
DMANN

K
E

RSTBOO

M

KERSTPAKKET

BESTEL nu je KERSTPAKKET
vanaf 4 november ‘19

op HUBO.be 
En haal dit pakket af in de door jou gekozen HUBO op 

vrijdag 6 of zaterdag 7 december. 
Snel want het aanbod is beperkt!

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

Wij zijn open van 
MAANDAG tot ZATERDAG van 9 u. tot 18 u.
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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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M A D
M A G I C
N I G H T

D E E J A Y  M A R C E L

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

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude kerstballen

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

Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

LP’s 45t, ik koop uw col-

Ook cd’s, strips, boe-
ken, pick-ups. Beste 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Ambachtelijke pralines 

Te koop gevr.: 

Ik zoek beelden in ivoor 

akuurwerken, kleine klok-

Oude postkaarten van 

Te huur app. MtH 2V. 

Te koop: Grote woning 

reel. 2x liv., 5x slpk, 2kkn, 

Gezelschapsdame, be-

Eigen vervoer Zone 03 tel 

Benidorm te huur ge-
vraagd: zonnig app. voor 

slaapk., centrale ligging en 
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

COMPAGNIE CECILIA
FRONTAAL

Zaterdag 16/11 om 20u |Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

10 JAAR GOLEMPAD
Woensdag 20/11 om 14u – Golemweide, Park de Mik
30 jaar Kinderrechtenverdrag, 10 jaar Golempad en een 
nieuwe Cosmogolem: redenen genoeg om te vieren. De 

ingehuldigd. De hele namiddag zijn er activiteiten, vanaf 
16u30 sluiten we af met een kindervoorstelling aan de 

Golem: ‘Vrolijke Vrienden’ van ‘Kip van Troje’.

DE.PLOEG
KONINGSKLOOTE

Donderdag 21/11 om 20u – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro | STIP

“De vijf makers van de.Ploeg vormen een opmerkelijke club 
van talenten. Het acteurstrio Taeke Nicolaï, Vincent Van 

Sande en Danny Bouman is een plezier om naar te kijken: 
hun spel is fris en toch gerijpt, gedreven door een gloedvolle, 

aanstekelijke geestdrift.” (Jan Dertaelen)

VILLANELLA & HANNEKE PAAUWE
DAT BEGINT HIER AL GOED

Zaterdag 23/11 om 19u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro | 8+ |STIP

Een humoristisch en kwetsbaar verslag van het leven van een 
fee met faalangst. Een voorstelling over falen en schaamte, 
over spijt hebben en stommiteiten begaan. Over perfectie en 
prestatiedwang. Over het verschil tussen feeën en mensen.

www.villanella.be

ONTBIJTFILM AY RAMON!

5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro
Ontbijt: tem 12j: 8 euro - +13j: 13 euro | 6+

Terwijl Sinterklaas zoals altijd per stoomboot uit Spanje naar 
Antwerpen vaart, reist de trouwe verzorger Ramon Iglesias 
met zijn paard over land om het dier van zeeziekte te sparen. 
Maar ze worden onderweg gevangen genomen. Er zit voor 
Sinterklaas niks anders op dan alleen op pad te gaan. Zal hij 
erin slagen om zijn vrienden terug te vinden en te bevrijden?

JOHAN BRAECKMAN EN CO
LOU REED: ROCK & ROLL EXISTENTIALISME

Zaterdag 30/11 om 20u |Theater Hemelhoeve
ALLERLAATSTE TICKETS

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Iedereen kent zeker horecazaak de Melkerĳ in het 
Peerdsbos. In de zomer vinden kinderen daar de ide-
ale speeltuin. In de wintermaanden trekken de vuur-
korven heel wat volk voor een borrel of iets anders.
Maar enkele weken geleden openden de uitbaters van 
de Melkerĳ de Bremdonckhoeve. Deze bevindt zich 
recht tegenover de Melkerĳ. Wilfried Keteleer en Kathy 
de Nève restaureerden deze oude hoeve die dateert 
uit de 14de eeuw. In feite heet het gebouw Bremdon-
ckhoeve II. Ze was bewoond tot aan het einde van de 
19de eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd de hoe-
ve samen met het Peerdsbos eigendom van de stad 
Antwerpen. Enkele jaren geleden kwam het gebied in 
handen van het Agentschap Natuur en Bos.
De grote ruimte van Bremdonckhoeve II wordt ge-
bruikt als expositieruimte. Wilfried en Kathy zĳn al jaren 
met kunst bezig en kunnen hier een forum bieden aan 
beginnende of jonge kunstenaars. Zo is er nog tot aan 
het einde van het jaar werk van de Belgische kunste-
naar Antoine Roegiers te bewonderen. Het is de be-
doeling dat er vier tentoonstellingen per jaar worden 
gehouden. In een kleinere ruimte werd een bookshop 
ingericht en daarnaast is er een bar. De restaurateurs 
behielden zo veel als mogelĳk van de authentieke ele-
menten. Verder willen Wilfried en Kathy rond de hoeve 
een groene zone creëren waar wilde bloemen hun 
plaats hebben. Kunst en natuur gaan er dus hand in 
hand.
De Bremdonckoeve is geopend op vrĳdag, zaterdag 
en zondag, telkens van 12u tot 19u. Marita De Ridder, 
weduwe van de Brasschaatse kunstschilder Bruno Ve-
kemans, verzorgt de rondleidingen. 
Met de jaren is Kathy de Nève in de ban geraakt van de 
geschiedenis van de Melkerĳ en de Bremdonckhoeve. 
Ze worstelt zich doorheen alle documenten die er be-
staan over dit domein met het oog op een boek over 
deze belangrĳke historische site. Ze wil er klaar mee 
zĳn tegen het einde van volgend jaar.

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…

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Jazzconcert

met Rebecca Driesmans en 
Chae Yeon. zaterdag 9 novem-
ber 2019  om 20 uur. Theater 
Hemelhoeve, Gemeentepark, 
Azalealaan 1, 2930 Brasschaat
Rebecca brengt ons bekende 
jazzstandards van de grote 
meesters in een eigen be-
werking en enkele van haar 
persoonlijke composities. Ze 
laat zich begeleiden op piano 
door Chae Yeon, met wie ze 
samen in Maastricht studeerde 
en musiceert. Met haar band 
“Small Medium” won Rebecca 
in 2017 de Maastricht Jazz 
Awards. Toegangsprijs € 15. 
Meer info op de website  www.
davidsfondsbrasschaat.be.

Afwasser gezocht voor 
weekend & feestdag. 
Chinees rest.  Moble. 
Tel. 03/651 93 77 Van 
Hemelrijcklei 13, Brass.

Te huur app. MtH 2 V. 
Living m. open keuken, 
badkamer, 1 slpk, balkon + 
2 autostnpltsen. Vrij vanaf 
1/11, € 585. 0472/374 828

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

Te huur: Brass. C. rust. 
app. Hofstr. 40. 
Tel. 03/651 77 68
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Grote en 

kleine rassen!

Christophe staat u ook na de uitvaart bij. Bijstand 
bij de administratieve en fi scale afhandelingen 
na overlijden.  Hij brengt u tevens in contact met 
gespecialiseerde psychologen of rouwcoaches. 

Christophe is reeds 13 jaar actief in de uitvaartsector.

Uitvaartverzorging
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

christophebruyneel.be
info@christophebruyneel.be

Uitvaartwinkel:
Dorpsplein 30 - Kapellen

Rouwcentrum:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg

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 

Het Requiem van Mozart is één van de mooiste en indrukwekkend-
ste werken, die Wolfgang Amadeus Mozart heeft geschreven. De 
Oostenrijkse componist overleed nog voor het Requiem helemaal 
klaar was. Het werk werd door een leerling van Mozart vervolledigd 
en er hangt ook een mysterie rond de naam van de opdrachtgever.
Dit meesterwerk van de klassieke muziek wordt samen met Mozarts 
Krönungsmesse uitgevoerd op zaterdag 30 maart 2019 om 20u00 
in de St-Jozefskerk van Heide-Kalmthout.
Het vierstemmig koor Aidomen uit Kalmthout werkt hier voor samen 
met het muzikaal ensemble Alegria uit Wijnegem. Een orkest van 
25 musici en 70 zangers zorgen voor een onvergetelijke uitvoering.
Het concert staat onder leiding van dirigenten Kristin Roland en 
Mannu Wuyts. 
Aidomen kan samenwerken met enkele uitstekende solisten. Deze 
zijn Sarah Van Mol, Aina Callaert, Robert Luts en Dries De Crom.
Dit unieke concert heeft plaats op zaterdag 16 november 2019 in de 
St. Jozefkerk in Heide-Kalmthout aan het Heidestatieplein, en duurt 
van 20 tot 22 uur.  
Tickets kosten 18 euro en kunnen eenvoudig gereserveerd worden 
via een email aan Aidomenkoor@gmail.com.

REQUIEM VAN MOZART
in de St. Jozefkerk te Heide-Kalmthout. Zat. 16 nov. 2019, 20u

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 men-
sen) 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 met deze thema’s aan 

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
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TECHNIEKER / CHAUFFEUR 
Wij zijn op zoek naar een

Anubis Care is een snelgroeiende groothandel voor professionele schoonheidsspecialistes, voetverzorgers, podologes, pedicures, 
spa-hotels en andere verzorgende beroepen.

Als technieker sta je in contact met onze klanten en leveranciers. Je zorgt 
voor het correct uitvoeren van onderhoudsbeurten en herstellingen aan 
het materiaal volgens de speci  caties van de fabrikanten. Samen met 
onze logistiek medewerker organiseer je levering en service bij onze 
klanten. Als chauffeur ga je op verplaatsing voor levering, onderhoud 
en herstelling van behandelstoelen en podologische units. Je adviseert 
klanten hoe om te gaan met hun materiaal en het eenvoudig oplossen van 
storingen. Je bent mede verantwoordelijk voor de op- en afbouw van onze 
beurs-events. Je hebt een goede technische achtergrond en een hands-on 
mentaliteit. Kennis van de Franse en Engelse taal is een voordeel. 

Donksesteenweg 212 2930 Brasschaat, België Tel   +32 3 647 36 12 Mail   info@anubiscare.be www.anubiscare.be

Werk je graag in een internationaal kader, in een klein maar ambitieus 
team? Kun je goed organiseren, communiceren met onze leveranciers 
en klanten en heb je een hands-on technische mentaliteit? Dan zoeken 
wij jou! 

Wij bieden een contract voor onbepaalde tijd met goede verdiensten en
voorwaarden. Spreekt dit pro  el en de branche je aan? Stuur dan een 
mail met je CV naar robert@anubiscare.be.
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Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

Dameskleding

Opendeurdagen van 2 november t/m 16 november
Tijdens onze opendeurdagen verwennen wij onze trouwe klanten, tussen 2 november en 16 november met een 

van 10% op ons volledig aanbod. Deze winter volgen we ook onze vertrouwde merken Gigue, Thelma & Louise, Avalanche en 

Tot dan
Tania en Marina

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

Raamdecoratie,tezamen 
met uw zetels, mooi op  
elkaar afgestemd, het is 
perfect mogelijk.
Stores, sierpanden 
of sluitgordijnen, 
binnenzonnewering.   
Plicé-, paneel- en 
rolgordijnen.
Wij staan garant voor 
een perfecte confectie 
en plaatsing.

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis

RAAMGARNIERING

kavellijntje

Kristel Melis
Prins Kavellei 131c | 2930 Brasschaat
kristel.melis@outlook.com
0472 095 426            *Actie geldig enkel de dag zelf

Afslankingsconsulente - voedingscoach

Opening zaterdag 16 november 
Tussen 15 en 18 u. op vertoon van deze advertentie

5 BEURTEN GRATIS*
bij aankoop van een 10 beurtenkaart.

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

Op zoek naar een leuke locatie voor uw zakelijke en/of familiale eindejaarsfeesten? 
We hebben verschillende leuke formules 

Voor info en een gesprek graag mailen naar Wim Herrijgers: wimh@keukensvasco.be

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

Wij zoeken:
Vasco Keukens & Interieur breidt uit en is op zoek naar:

PRODUCTIE ARBEIDER
VOOR BEDIENING CNC MACHINE

Kennis van Woodwop is pluspunt!

Je mag rekenen op een voltijdse tewerkstelling en een mooie verloning.
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Bredabaan 220   |   2930 Brasschaat   |   03 344 66 58   |   mr-boo.be

www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u   |   zo en ma gesloten

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

Met steun van 

BENT U HET OOK BEU OM UW BRILGAZEN TE POETSEN?
Gelukkig kan het nu anders!

Dankzij de innovatieve X-tra Clean afwerking van Rodenstock
krijgen uw glazen een ongekend glad laagje.

EN HET BESTE NIEUWS?
U krijgt de X-tra Clean coating helemaal GRATIS!

ACTIE GELDIG TOT 31/12/19
VOORWAARDEN IN DE WINKEL

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Slagerij
RIJMENANTS

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 

DRINGEND
GEZOCHT

WAT JE ZELF DOET, DOE JE BETER
cursussen in het Dakhuus! 

Doe-het-zelf of kortweg DIY is de trend! Daar speelt het Dakhuus handig op in. Sushi kan je op 

volgen (de essentie, 30 nov). De sfeermaker bij uitstek : leer Ukelele spelen. Eenvoudig en in 6 
lessen. (Start op 2 dec.) De namiddagcursus Klussen voor vrouwen start op 14 januari. Of je kan 
je eigen wenskaarten prachtig leren schrijven in de cursus Handlettering (start 13 jan). Andere 
doe-het-zelf-cursussen op het programma zijn: Manden vlechten, Tuinontwerpen, of zelfs Je 
eigen spaargeld Beleggen. Maar er is nog zoveel meer gepland ! 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 

Gedipl. pedicure & mani-
-

Te koop: Droog brand-

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 

Zoek gratis gerief 

Mon

Ik zoek werk

Klusman: 
garag edeur, rolluik, vlie-

Snoeien, blazen, tuin-on-

Poetshulp,

Te huur: 

-

EPC/Elektr. keuring, 

FONOPLATEN.
LP’s, maxisingles, disco, 

 

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien en vellen 

Schilderwerken binnen 
en buiten.

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren,indien u 
uw wagen wenst te ver-

-

schade of zonder keuring 

 

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, 

-

Te koop gevraagd: Oude 

Moto te koop gevraagd 

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-

Te koop: Ruime, lichte 
woning met vier slk en 

-

Te huur: 

verdiep, grote living, 
slaapkamer, dressing 
of bureel, bergplaats, 

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-

parket, schilderen, af-
-



Brasschaatse Film,     Nr. 45,     6-11-2019  15

Bredabaan 153 – 2930 Brasschaat
Gsm: 0496/61 89 78

www.kristaverwimp.be – www.puursfeer.be

Bevraging
Organisatie van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen 2026 en 
de voorafgaandelijke Kampioenschappen 2022-2025

Vanuit de Belgian Cycling organisatie wordt jaarlijks een bevraging ge-
daan voor de organisatie van de Belgische Kampioenschap Wielren-
nen.  Gemeenten kunnen zich kandidaat stellen voor het bekomen van 
de licentie om deze sportactiviteit te mogen organiseren.  

Het gemeentebestuur heeft in de gemeenteraad van 30 september 
2019 goedkeuring gegeven aan de kandidatuurstelling van het BK van 
2026 en tevens de voorafgaandelijke kampioenschappen:

 • BK Nieuwelingen 2022 
 • BK Juniores 2023 
 • BK Elite z/c & U23 2024 
 • BK TT Elite 2025 
 • BK wielrennen 2026

Het gemeentebestuur wenst een organisatiepartner te vinden die kan 
instaan voor de volledige organisatie van deze kampioenschappen 
2022-2026.  Het gemeentebestuur wenst met het oog op een duur-
zaam partnership één organisatiepartner aan te stellen voor al deze 
kampioenschappen samen.

Organisatoren kunnen zich enkel kandidaat stellen voor het geheel van 
de organisatie van al de genoemde kampioenschappen 2022-2026 en 
niet afzonderlijk voor één van deze kampioenschappen.  

De bevragingstekst en het bestek kan u downloaden
via de website www.brasschaat.be of kan u opvragen op het volgend
e-mailadres patrimonium@brasschaat.be

Sb r a s m a a k t

S m a a k v o l  B r a s s c h a a t7de wandeling langs Brasschaatse Smaak
zaterdag 16 november   11u-17u

Bezoek op 16 november de 9 zaken en laat uw deelnamekaart (verkrijgbaar bij de deelnemers)

afstempelen.  Geef de volle kaart af bij uw laatste bezoek (voor 17u) en maak kans op

1 van de 15 aankoopbonnen van 90 €!

Sb r a s m a a k t

S m a a k v o l  B r a s s c h a a t6de wandeling langs Brasschaatse Smaak
zaterdag 16 november   11u-17u

Corbello & Callistino
Bredabaan 309

Véronique De Kock - 1995

Coin Coin
Bredabaan 187

Lingerie Caress
Dr.Roosensplein 43

Lourdon

Orangerie by Dean
Bredabaan 168

Bredabaan 170

Les Tartes de Françoise
Bredabaan 212

Slagerij Gysels
Bredabaan 214

Bredabaan 295
Guy Ophoff

Bredabaan 301
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Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse en andere wereldwijnen

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend

Eric

Wanneer? Zaterdag 09/11/2019 van 14u - 19u • zondag 10/11/2019 van 14u - 18u
maandag 11/11/2019 van 14u - 18u

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)

E-mail: dewingerdstok@live.be

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

www.dewingerdstok.be

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

“Almal is baie welkom”

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

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Activiteiten Femma Ekeren- Donk
Elke 2de en de 4de  maandagnamiddag van de maand Patchwork. 
Op de 2de en de 4de  maandagnamiddag van de maand wordt 
de techniek van het patchwork aangeleerd. 
Data: 9 december 2019,13, 27 januari, 10 februari en 9,en 23 
maart 2020. We komen samen bij Gilberte Lommelen, Oude Lan-
den,110, Ekeren van 13.30-16.00 uur. Organisatie: Femma Eke-
ren- 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: 
2, 9 en 16 december 2019, 6, 13, 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 
februari en 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2020. Organisatie: Femma 
Ekeren- Donk  Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53.  4 december 
2019, 15 januari, 12 februari en 11 maart 2020.  Naaicafé Iedereen 
welkom met zijn eigen werk. Indien nodig, afwerking werkstuk 
vorig naaicafé. Elke maand wordt een opdracht aangeboden: 
neem contact op met verantwoordelijke. Bijeenkomst: Zaal de 
Nobele Donk, J. Ickxstraat, 10, (vanaf januari,) Dienstencentrum 
De Nobele Donk, Prinshoeveweg, 21, 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 museum in Brugge, reserveer alvast deze datum. 
Contacteer de verantwoordelijke voor info verplaatsing en beta-
ling. Organisatie: Femma Ekeren- Donk. mail: smet.g@telenet.be

KFC Brasschaat
vrijdag 8 november 2019 
Kaartavond om 19h00 in het 
boshuisje
20h00: K. Wuustw. Fc - Prov. Res.
20h00: Gew. Res. - Ekeren Fc
zaterdag 9 november 2019 
15h00: U17 - SK Nw stabroek
13h00: U15 - SV Noorse
14h30: SV Noorse - U13 a
11h30: Fc Merksem - U13 b
10h40: VV OSSMI - U12
09h30: U10 a - Loenhout SK
09h30: Exc Fc Essen - U10 b
09h30: K. Wijnegem Vc - U9 a
09h30: K. Wijnegem Vc - U9 b
11h00: U8 a - K. Heibos SV
11h00: U8 b - Zenn. Hombeek
09h30: U7 a - Beerschot Wilrijk
09h30: U7 b - Beerschot Wilrijk
13h00: U6 - Heibos

Terrasrenovatie: Voegen 
van terras gebarsten of 
komen los? Laat deze her-
stellen voor de winter be-
gint, dit om verdere scha-
de te voorkomen. Zoals 
tegels die loskomen, te-
gels die barsten, enz. Ook 
aanleg en heraanleg van 
terrassen. 0491/883 597

Pedicure Eline - Medische 
en esthetische pedicure 
vanaf € 30 - Gelpolish met 
pedicure - Manicure met 
gelpolish Telefoneer voor 
afspraak: 0499 693 661
Ook aan huis mogelijk!

Ik zoek werk: allerlei 
klusjes in huis en tuin. 
0466/087 999

Woman looking for a 
job: cleaning, ironing.  
0486/710 541

Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
enz. 03/663 65 70

Ik zoek werk: alle klusjes 
in tuin. € 15/u. 0465/768 
562

Tuin, schilder, loodgieter. 
0497/231 373

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

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

QUIZ BRASSCHAAT 
TRIATLON
CLUB VZW

Quiz - Algemene kennis, za-
terdag 23 november om 20u. 
GIB, Door Verstraetelei 50, 
Brasschaat. Max. 25 ploegen 
van 4 personen, Deelname-
prijs € 20, naturaprijs voor ie-
dereen. Inschrijven via onze 
website.
www.brasschaattriatlon.be
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OUDJAARMENU 2019

WWW.VIEUX-DEPOT.BE

Tartaar van ‘Holstein’ rund met een lichte toets van sesam, 

gebakken Sint-Jacobsvrucht en Truffelmayonaise

***

Kroketje van rivierkreeftjes, Bisque en slaatje met Kalamansi 

dressing

***

Tarbotfilet ‘Dugléré’ met Grijze garnaaltjes,  

kort gegaarde trostomaat en gevulde aardappeltjes met 

mousseline van prei

of

Filet van Hertenkalf

Pastinaak en knolselder, gekarameliseerd witloof, 

boschampignons en wildsaus

***

Chocolade fantasie

Chocolade mousse met Oreokoekjes en koraalbiscuit

Prijs: 58€

Met aangepast drankenarrangement: 83€

Reserveer voor 20/11/2019 en we zorgen 

voor een leuk extraatje!

Vanaf 22h danst u het nieuwe jaar in  

met onze DJ

Reserveren kan via: info@vieux-depot.be

Wij zoeken een

POETSHULP
voor zondag- en 

maandagvoormiddag

03/658 10 19 
en/of mail uw cv naar

TUINENKRISHER-
REMANS.be

Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 

van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 

gazons; Aanleg kunstgras; 
Werkt ook met onder-

houdscontracten; Proper 
maken van opritten.

0477 261 353

SVB Driehoek
5 november 2019 
19:00 Noorse - U15 A
6 november 2019 
20:15 U17 B - Koningshof
8 november 2019 
20:30 Zandhoven - Vaders
9 november 2019 
09:00 U13 B - Koningshof
09:00 Ik Dien - U11 B
09:00 U12 B - Helderhoek
09:00 U6 - Schelle
09:00 Simikos - U8 A
09:30 Olymp. Pir. Deurne - U11 A
09:30 Tubantia Borgerh. - U10 B
11:00 Achterbroek - U11 C
11:15 U7 A - Maria Ter Heide
11:15 U7 B - Minderhout
11:30 Oefenmatch: ‘s Gra-
venw.-Sch. - Meisjes SVB U11
11:45 U12 A - Olse
11:45 U13 A - Vlug Vooruit
12:00 Olve - U17 A
12:00 Wuustwezel - U10 A
12:15 Wit-Rood Antw. - U8 B
12:25 Ossmi - U17 B
12:30 Nieuw Stabroek - U9 A
13:15 Berendrecht - U9 B
13:45 U15 B - Minderhout
15:00 Nieuw Stabroek - U21
15:45 U15 A - Patro Hoevenen
10 november 2019 
10:00 Res. C - SK Brasschaat

11:00 Olve - Reserven B
12:15 Reserven A - Cantincrode
15:00 Eerste elftal - Stabelino

Te huur Brasschaat Pas-
torijstraat 18 appart.1e 
verd. 2 slpk-garage, onm. 
vrij, € 650
Tel 0470/313126

www.vakantiewoning-
m e t r e n d e m e n t . c o m 
7-12% per jaar T+3162 
46 99 613 

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

Te huur: Garage in Ek-
eren-Mar iaburg.  Te l . 
0473/920 028

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

Davidsfonds Academie: Weg-
wijs in Jazz  Vijf lezingen door 
Marc Van den Hoof woensda-
gen 6, 13, 20, 27 november en 
4 december 2019,  20-22 uur 
Ons Middelheem, Bredabaan 
423, 2930 Brasschaat. Wat is 
jazz precies en hoe evolueer-
de het genre? Waar begin je 
als leek je ontdekkingstocht en 
hoe word je een liefhebber? 
Een boeiende geschiedenis 
met de verschillende periodes 
en stijlen (swing, bebop, cool, 
hardbop, …). Komen aan bod: 

jazz’, ‘Van Louis Armstrong 
tot Toots Thielemans’, ‘Jazz 
als entertainment met de Big 
Bands’, ‘Moderne jazz en de 
invloed van andere genres’. 
Toegangsprijs (koffie en di-
gitale syllabus inbegrepen): 
DF-leden € 70; anderen € 
80. Inschrijven: niet via de 
Brasschaatse DF-afdeling, 
maar enkel rechtstreeks bij DF 
Nationaal in Leuven en hun 
website www.davidsfonds.be/
academie.
Inschrijvingsgeld overschrij-
ven op het rekeningnummer 
BE51 7350 2299 6462 van 
Davidsfonds Academie, met 
vermelding van code nummer 
BR19-230.
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Neos Brasschaat:
Neos = netwerk van ondernemende senioren.
Ledenwervingsactie met voordracht door Dirk 
Draulans bioloog op donderdag 14 november 2019

Neos Brasschaat telt ongeveer 100 leden maar zou dit ge-
tal graag zien groeien.  Heeft u als (jong) gepensioneerde 
tijd en zin om met leeftijdsgenoten boeiende activiteiten te 
ondernemen? Bekijk dan zeker ons gevarieerd aanbod. In 
tegenstelling tot wat de benaming van de vereniging doet 
vermoeden, is NEOS niet alleen toegankelijk voor voorma-
lige ondernemers.  Iedereen met een open geest en een 

brede interesse is welkom.  Op het programma staan uiteenlopende activitei-
ten, waaronder voordrachten, concerten, boeiende daguitstappen, musea-
en bedrijfsbezoeken, gezellige etentjes, leerrijke reizen enz. Op donderdag 
14 november 2019 kan Neos Brasschaat u de nieuwste voordracht van 
Dirk Draulans aanbieden: “Drummen op aarde’’ De voordracht start om 
14u00 en gaat door in de Theaterzaal Hemelhoeve Cultureel Centrum 
te Brasschaat.
Inkom: leden € 7,- niet leden € 12,- drankje inbegrepen.
Meer info en inschrijven kan bij secretaris Jan Ruts GSM 0473 84 09 53 
(j.ruts@telenet.be)

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

QUIZAVOND! 
Heeft u zin in een avondje onge-
dwongen quizplezier? Schrijf dan ze-
ker in op de jaarlijkse quizavond van 
de culturele raad van Brasschaat 
die zal plaatsvinden op vrijdag 06 
december 2019 om 20 u stipt (deu-
ren 19.30u) in de “Ruiterhal” van het 
Cultureel Centrum Brasschaat, Ge-
meentepark. Quizmaster Dirk COP 
zal uw kennis over algemene onder-
werpen peilen. Inschrijven kan tegen 
15 EURO per  ploeg van max. 6 per-
sonen 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.

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Curieus Wuustwezel en Markant Wuustwezel  organiseren 
vrijdag 29 oktober 2019 – 20u15 – GC Kadans Wuustwezel

PIV HUVLUV BIRKER  SPEELT  ZIJN ER NOG VRAGEN?  
(COMEDY)

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

Piv Huvluv staat 20 jaar op de planken als comedian! Piv, een 
geboren verteller en gepassioneerd muziekliefhebber die 
altijd een song klaar heeft bij een verhaal (of omgekeerd), 
maakt in ‘Zijn er nog vragen?’ komaf met de triviale vragen 
die men vaak stelt na optredens. Tijdens de voorstelling kom 
je álles over Piv te weten. Je kan hem je persoonlijke vraag 
voorschotelen of een gesprek starten dat verder gaat dan 
koetjes en kalfjes. De liedjes in je hoofd krijg je er gratis bo-
venop. De herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een 
meerwaarde.  Reserveren: www.curieus-wuustwezel.be  

OVERLIJDENSBERICHT

                              

    Op 26 oktober 2019 overleed
in WZC Vesalius te Brasschaat,

omringd door zijn familie

                   

Gilbert De Sager
Echtgenoot van Elza Van Hooydonck

Hij werd geboren te Weert op 24 januari 1931.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd heeft plaats in de aula van de

Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te
Brasschaat, op dinsdag 5 november 2019 om 11 uur.

Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

De urne van Gilbert zal op een later tijdstip
een mooie bestemming krijgen.

Bloemen noch kransen
Correspondentieadres : Fam. Gilbert De Sager

p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be
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Vaarwel 2019
Wij verwelkomen 2020

 met heel veel swing en ambiance!

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

wij u zo spoedig mogelijk in te schrijven!

Buffet à Volonté

Samen met
Partydj Paul
Inschrijving + info

0488 169 050 - 0487 754 957

31 december 2019
Waar: Feestzaal APOLLO
 Filip Williotstr. 22
 2600 Berchem
Wat: Eten en drinken
 zoveel u wil
 voor € 70 p/p
Open: om 19u - start: 20u
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Omdat ‘iedereen’
belangrijk is…

Deze Facebookgroep, 
waarbij ieders

interesse
aan bod komt!

GE ZIJT VAN BRASSCHAAT... EN GE HOUDT VAN VRIJE MENINGSUITING

Meer info: patrick@vannoten.net

Ge zijt van Brasschaat… en 
.

Wat niet toegelaten is:

 

HOE ZIT HET MET HET AFGEBRAND WINKELHUIS?  EEN WOORDJE UITLEG
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Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

Nieuwe workshop bloemschikken:

Christmas around
op  19 december  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 feestdagen december:
Kerstavond open 9u tot 17u, Kerstdag open 9u tot 14u, 

Oudjaar open 9u tot 17u, Nieuwjaar op 9u tot 14u

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.

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)

Donderdag 24 oktober bracht Vief Brasschaat een bezoek aan 
de eendenboerderij Helvoirt in Nederland. We kregen een zeer 
interessante uitleg over hoe een eendenboerderij gerund wordt 
heden ten dage. De gerookte eend werd door de meerderheid 
lekker gevonden.

VIEF BEZOEKT EENDEN-
BOERDERIJ HELVOIRT

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

Deftige dame zoekt 
werk als poetsvrouw. Ik 
werk grondig en kan ook 
heel goed strijken. GSM 
0465/75.73.70 

Exeptioneel cadeau-idee 
Kerst/Nwj vintage wijn “69-
”89 bekende namen - inte-
res. prijzen. 0479/506 999

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

Klusjes man met veel 
ervaring zoekt werk. €8 
per uur. 0484/719 715

Te huur: App. 1ste verd. , 
2 slpk, parket, groot terras, 
Lage Kaart 462D, € 790, 
onm. vrij. Tel. 0496/121 590

Te koop: Remork wit 
dicht, als nieuw. 0473/193 
453. Zandvliet Diverse

Keukenhulp gevraagd 
voor sportclub. Bellen met 
Jo 0476/793 153

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Sporthal 
de Zandbergen

MAANDAG 11 NOVEMBER

ROMMELMARKT

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

Open van 9u tot 17u
Info & reservatie 

0488 169 050 of 0460 948 950
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

KAPELLEN
HEIDESTRAAT 108
Mooie alleenst. villa met een grote tuin met zwemb. en 
poolhouse. Ruime inkomhal, een grote liv. met open 
haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe 
kkn met aansl. een mooie veranda-lfrmte , een inger. 
bdkmr met ligbad en douche en een inp. garage, 3 slp-
ks, dressing en berging en strijkkmr en een sanit. rmte. 
Een aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

HOEVENEN
BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning in een rustige woon-
wijk nabij winkels, scholen en openb.verv. Gezinswo-
ning met 3 slpks, polyval. rmte, veranda met airco en 
trap naar de ZW-gerichte tuin en gar. met autom. sect. 
poort. Overal dubbele beglazing met roll. of zonnew. 
Elektr. is conform. Parkeergel. voor 2 wagens op de oprit. 
Recente cond. brander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 275.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BERCHEMBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

DEURNE

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

HOEVENEN      TE HUUR

EKEREN        TE HUUR

EKEREN     

STATIESTRAAT 43/1
Instapkl. studio-app. met private slaaphoek, recent 
(2019) volledig vernieuwd en voorzien van alle mod. 
comfort. Ruime liv. op laminaatparket, modern 
inger. kkn met toest., bdkr met douchecel, lavabo-
meubel en toilet, slaaphoek. Lage algemene kos-
ten. Gunstig gel. in winkel-wandelstraat, op kleine 
afstand van Berchem-Station. AANRADER! EPC: 238
€ 137.500

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

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

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 gel. hoekperceel bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomg. op 
kleine afstand 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.
€ 85.000

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

€ 249.000

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

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

€ 209.000

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

€ 590

TER HEYDELAAN 11 - 3DE
Nabij het centrum gelegen verzorgd appartement 
op de 3de verdieping met 2 slaapkamers, living 
met parketvloer, ingerichte keuken en badkamer, 
apart toilet en een terras achteraan 2m². Cv 
mazout. Met kelder. In de nabijheid van winkels 
en openbaar vervoer. EPC: 292

€ 165.000

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 2DE
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 2de verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. (verhuurd aan € 575 + € 30 
onkosten). EPC: 625

€ 140.000

BERKENLAAN 15 V1
Mooi gelegen hoekappartement op de 1ste verdieping met 
2 slaapkamers, terras, garage. Direct beschikbaar. EPC: 184

€ 600 + € 90 kosten

DEURNE

MERKSEM

ZANDVLIET

DEURNE

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

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

€ 269.000

RUGGEVELDLAAN 513 - 1STE
Gerenoveerd app.(2016), 1ste verd met 2 slpks, 
living, ingerichte keuken en badk., apart toilet, 
bergplaats en terras achteraan. Cv gas individueel. 
Mogelijkheid om garage apart bij aan te kopen 
€ 18.000. Klein gebouw. Goed gelegen, nabij 
“Rivierenhof”, school en openbaar vervoer voor 
de deur. EPC: 117
€ 193.000

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

€ 169.000

(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)

HOEVENEN
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. Autostaanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

DEURNE
RAVELSBERGSTRAAT 54 - 1STE 
In Deurne Zuid, prachtig gelegen gezellig ap-
partement op de 1ste verdieping met 1 ruime 
slaapkamer, salon/zitplaats, keuken, bergplaats, 
een badkamer en 2x kelder. Cv verwarming op gas 
individueel. In de nabijheid van parken, scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 153

€ 139.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN        TE HUUR

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

€ 675 + € 60 kosten
(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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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

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

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

Concert "A touch of Christmas" op 14 december 2019 in “CC dePOLYGOON” te Brasschaat. Het 
Pop- en Rockkoor KINDaMAGIC uit Kapellen onder de muzikale leiding van Max Smeets brengt “A 
Touch of Christmas” of een “Vleugje Kerst” naar Brasschaat. Songs van oa Vangelis, Phil Collins, 
Queen en Coldplay zullen afgewisseld worden met vierstemmige kerstsongs zoals Jingle Bells, 
Christmastime again, enz… Wie de vorige editie van a Touch of Christmas heeft bijgewoond, weet 
hoe memorabel de cocktail van pop- en rock met een beetje kerstsfeer is.
Dit jaar is naast het koor ook de Barnyard Big Band uit Essen/Kalmthout paraat. Zij staan voor alles 
wat KINDaMAGIC ook belangrijk vindt, maar dan met instrumenten in plaats van stemmen: jazz, 
pop- en rockmuziek zo brengen dat de vonk overslaat en de zaal in lichterlaaie vliegt. Dit concert 
gaat door op za 14 december in “CC dePOLYGOON” te Maria Ter Heide Brasschaat, om 15u en 
om 20u. Er zijn slechts 216 plaatsen per concert en de kaarten vliegen nu al de deur uit. Kaarten 
bestellen aan € 15 kan op concert@kindamagic.be of op 0486/423 484.

CONCERT “A TOUCH OF CHRISTMAS”

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Sint-Maarten op 
Kinderboerderij Mikerf

Op maandag 11 november sluiten we naar jaarlijkse traditie de 
zomer af met het feest van Sint-Maarten op Kinderboerderij Mikerf, 
Mikhof 25 te Brasschaat.  Deze patroonheilige staat voor warmte 
verbondenheid en delen. Waarden die ook centraal staan tijdens 
dit uitermate gezellige boerderijfeest. Jong en oud zijn van harte 
welkom op de boerderij om de winter op een originele manier 
in te zetten. Bovendien kan men aan alle activiteiten, buiten de 
workshop, gratis deelnemen. Een origineel en bovendien gratis 
winteruitje voor iedereen in een prachtig decor.
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ACTIEF IN 4 VLAAMSE PROVINCIES
Brasschaat • Merksem • Antwerpen • Pelt • Tremelo • Lille • Gooreind-Wuustwezel • Sint-Antonius-Zoersel • Leopoldsburg • Hamme • Burcht

03 663 44 44   www.janssenenjanssen.be   info@janssenenjanssen.be

Gratis

schatting?

Kantoor in 

Brasschaat
Doe beroep op onze grondige expertise en
ervaring & wij bezorgen u een complete
waardebepaling!

Bredabaan 411
Naast afspanning De Kroon

GOOREIND             REF 1312135 

Rustig en landelijk gelegen villa op 
850m² met 3 slpks, nabij speeltuin 
en groot grasveld, nabij openbaar 
vervoer

EPC: 217 kWh/m² UC: 1742737
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

€ 514.000

BRASSCHAAT  REF 1311523 

Charmante vrijstaande villa met 5 
slaapkamers op 2.250m² te Bras-
schaat

EPC: 460 kWh/m² UC: 0002148896Vg,
Wp, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 549.500

SCHOTEN  REF 1312546 

De HOB gelegen in een rustige omge-
ving vlakbij het centrum van Schoten, 
3 slpk

EPC: 469 kWh/m² UC: 0002157095
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Vv

€ 299.000

ANTWERPEN REF 1312247

Gezellig appartement met prachtig 
uitzicht op toplocatie te Antwerpen-
Bouwjaar: 2016

Epc: 40.05 kWh/m² UC: 11002-G-
2019_53898EP10088A001D01SD003
Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv

€ 299.000

WUUSTWEZEL      REF 1311797 

Villagrond op 740m² nabij het cen-
trum Gooreind. 

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

€ 239.000

BRASSCHAAT       REF 1312099 

Charmante vrijstaande villa met 3 
slaapkamers op 2.520m² te Bras-
schaat

EPC: 199 kWh/m² UC: 1359046
Vg, Wg, Gdv, Vkr, Vv

€ 895.000

KALMTHOUT       REF 1311877

Charmante eengezinswoning op ca. 
575 m² met 4 slaapkamers, nabij het 
centrum van Kalmthout. 

EPC: 901 kWh/m² UC: 0002166331
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Gvv

€ 379.000

ZANDHOVEN        REF 1312200

Rustig gelegen bouwgrond voor half 
open bebouwing op 356 m² te Zand-
hoven. 

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

€ 155.000

Op zoek naar uw nieuwe woonst?

HOEVENEN        REF 1311381
WILGENLAAN 39

Appartement op de 2de verdieping met 2 slpks en ga-
ragebox, rustig gelegen in een kindvriendelijke buurt.

EPC: 296 kWh/m² UC: 0002139515
Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv

€ 149.000

HOEVENEN       REF 1312037 
ANTWERPSESTEENWEG 44

Recent gerenoveerde ééngezinswoning op 618 m² 
met 3 slpks 

EPC: 458 Kwh/m² UC: 1371972
Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

€ 334.900

KAPELLEN         REF 1311872 
KERKSTRAAT 66

Eengezinswoning met garage en tuin nabij het 
centrum van Kapellen. 

EPC: 248kWh/m² UC: 2150712
Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv

€ 285.000

Openhuisdag        ZATERDAG 9 NOVEMBER TUSSEN 10U30 EN 12U30
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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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

48 leergierige kinderen stapten een ganse dag mee met enthousiaste gemeentelijke medewerkers en vrijwilligers. Al spelend maar 
ook aandachtig luisterend, maakten zij kennis met het werk achter de schermen van onze twee gemeentehuizen, van de gemeen-
telijke technische dienst en van de brandweer. Welke diensten zijn er nodig om een gemeente draaiend te houden, wat zijn aktes, 
waar trouw je, hoe worden de kleine centen geteld, waar wordt de Golem in elkaar geknutseld, hoe hoog is de  brandladder, … Ook 
schepen van onderwijs Inez Ven en schepen van jeugd Adinda Van Gerven gingen de hele dag mee op stap. Voor hen is het immers 
belangrijk dat onze jongeren al van jongs af aan in aanraking komen met de werkvloer. Voor de kinderen was hun eerste kennisma-
king met de grote mensenwereld alvast een succes en voor herhaling vatbaar.

ROEFEL 2.0: EEN KLEINE STAP IN DE GROTE MENSENWERELD…

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 voor-
komen van zoogdieren in de 
buurt, alsook wat Natuurpunt 
Brasschaat 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 Polygoon, 
Kapellei 15, 2930 Brasschaat

Te  huur: Brass. C. kl. 
glv. app. alsook app. lift,  
2 slpk, Donksest. 14. Tel. 
03/651 77 68. gn. voice m.

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

SCHILDERWERK binnen 
& buiten & kleine renov. 
werken. 0465 993 577

Te huur: app. 2 pers 
Schansstr. 36, Brass., 2 
slpks, terras, gar. € 630 + € 
25/pp. kosten Vrij 1/2/’20. 
0479 829 988 
tussen 17-19u
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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

Realisatie voor BE Bouwonderneming

Femma Brasschaat centrum
VOORSTELLING VAN 

DE REIS NAAR 
SCHOTLAND

Op 15 november organi-
seren we een voorstelling 
van onze Schotlandreis in 
de Emmaüszaal van ons 
Middelheem vanaf 20.00 
uur. Inlichtingen bij Moni-
que Boucquey  tel: 03/651 
48 93

Dringend naschoolse 
kinderopvang en huis-
houdhulp gevraagd elke 
woensdagnamiddag van 
12.00u tot 19.00u. Met ei-
gen vervoer. 0475/265 734

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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VERKOOP UIT DE HAND AAN 
DE MEEST BIEDENDE  

van een 

WONING met GARAGE
te Brecht, Kerkhovenakkerlaan - c 15

KENMERK: Brecht – 3de afd., sct. D, nr. 86KP0000, opp. 
vlgs. kad. 3a 42ca, K.I.: € 597,00 – CV op aardgas – EPC: 
389 kWh/m² - elektr. inst. voldoet niet - blanco bodemattest 
dd. 26/06/2019 – stedenb. uittr. dd. 10/10/2019 - GRUP Nol-
lekens : zone vrijst.,halfopen+aaneengesl. Eengezinswonigen 
- Gvg - Gmo - Gvkr - Gvv. - Gn As-built attest – deels gelegen 

overstroombaar gebied/niet in risicozone - niet opgenomen 
in de inventaris van bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, 
inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de 
inventaris van historische tuinen/parken of in een vastgestelde 
archeologische zone.

BEZICHTIGINGEN mogelijk na afspraak met mevrouw Kelly
Nuytemans (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 28 november 2019 per e-mail naar

hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar 
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen

tav. Dienst vastgoedtransactie, 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

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING 
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN

Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties
Tel.: 02/430.81.83 - E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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.

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

 

Afloop verstopt of je 
kraan kapot, bel nu Klus&-
Zo 0499/103 000

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

Deluxe Services bvba
Alg. schilder-
spuitwerken.

Binnen - Buiten - Hout-
werk-/constructies

0484.46.10.20

Opruimen inboedels van 
kelder tot zolder. Aankoop 
antiek, goud, zilver, ver-
zamelingen. Wij komen 
vrijblijvend bij u langs. Bel 
ons tel. 0473 88 39 38.

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

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Poetsvr. met gde ref zoekt 
huish. werk, eerlijk, netjes 
0484 726 249

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

1 ste BOEKENMARKT
Zondag 24 november 2019  11u-17u Gemeenschapscentrum De 
Polygoon Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide
-Inschrijving voor deelname als standhouder via depolygoon-
vzw@gmail.com -De kostprijs voor een stand is € 10 (2 tafels),€ 
5 (1 tafel). -De max. lengte van een stand is 3 m. Het aantal stan-
den per deelnemer is beperkt (2).Organisatie: De Polygoon vzw
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 925/mnd € 210.000

€ 259.000,- € 389.000 € 249.000

€ 425.000

TE HUUR:
Kapellen, Leeuw van Vlaanderenlaan 31

TE KOOP:
Stabroek, Heuvels 9

TE KOOP:
Berendrecht, Prelatenstraat 45

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 17

TE KOOP:
Hoevenen, Witvenstraat 162

TE KOOP:
Brasschaat, Augustijnslei 271

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

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

EW 2 slpk gar tuin 
Gvg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:734 kWh/m²

OB 4 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:554 kWh/m²

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

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

EW 2 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:411 kWh/m²

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

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

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

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

40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

GRATIS
3 maanden

*

 AUTOVERZEKERING

Is uw auto goed verzekerd?

Profiteer nu van ons 
uitzonderlijk tarief voor 
goede chauffeurs.

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

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

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

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

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.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Sint-Jozefparochie Driehoek
Stiltemoment op woensdag 13 november om 19.30 u. in de kapel. ‘Zaligheid en zielenrust: Allerhei-
ligen-Allerzielen’. “Rust in vrede”, staat er op verschillende zerken. “Rust in vrede” wensen wij onze 
geliefde overledenen toe. Het tijdelijke wordt voor het eeuwige verwisseld. Elk geleefd leven is onaf 
en wordt door God geheeld. Zo is er zaligheid en zielenrust. Allerheiligen en Allerzielen zijn twee 
dagen die elkaar in de ogen kijken. Bij alle heiligen horen ook onze overledenen, die heil hebben 
gebracht in het leven van vele mensen. Zij hebben geluk gebracht, en blijven dat ook doen vanuit 
hun plaats in de hemel. Het is goed deze verbondenheid te vieren. Zo groeit rust en vrede in ons hart
Iedereen welkom!
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WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

9-10/11 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

9-10/11 Pauwels Dirk 0468/211 404

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 
9-10/11 MC Dierenartsen 03 636 05 83

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

GFT

MAANDAG   4
D I N S D A G    5
WOENSDAG   6
DONDERDAG    7
VRIJDAG     8
ZATERDAG     9

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

MAANDAG   11
DINSDAG   12
WOENSDAG  13
DONDERDAG  14
VRIJDAG     15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvuil november

Ophaling huisvuil november

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
GEEN OPHALING

OP MAANDAG 11 NOVEMBER!
OPHALING HUISVUIL

VERSCHUIVD NAAR 15/11
(RECYCLAGEPARK 15/11 

GESLOTEN)
Chemokar komt 

in je buurt

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

Ecologisch bouwen met lokale mate-
rialen - lezing door Ken De Cooman 

van BC architects & studies
Dinsdag 12 november 2019. Vier jonge architecten leerden in 
Burundi hoe je lokale materialen kunt gebruiken om te bouwen. 
Ze zochten ook naar duurzamere vormen die zorgen voor min-
der brandstof en ontbossing in vergelijking met de ter plaatse 
gebakken stenen enz. Op een heel creatieve manier, samen met 
de plaatselijke expertise, combineerden ze natuursteen, leem 
en hout tot mooie en functionele gebouwen, met aandacht voor 
het binnenklimaat, zonder airco of andere energieverslindende 
technieken. Deze vorm van circulair bouwen zet een forse CO2-
emissie om in een CO2-captatie. Dit principe past BC architects 
& studies nu ook toe in België. Ze geloven dat, om binnen de 
discipline van de architectuur een positieve impact op de samen-
leving te hebben, we niet alleen moeten focussen op het ontwerp 
van de infrastructuur, maar ook het realisatieproces zelf opnieuw 
moeten aanpakken. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen…
Avond i.s.m. de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamen-
werking (GROS) Locatie: Theaterzaal Hemelhoeve, gemeente-
park, Azalealaan 1, Brasschaat Aanvang: 20 u 
Inkom gratis, iedereen welkom
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Vraag je gratis 

pocket asbak 

op café of in het 

gemeentehuis!
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Verkopen?   Verhuren?

Op zoek  naar vastgoed?

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


