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27 - 28 - 29 - 30 november

Premium producten met straffe kortingen

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

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

Open
maandag tot zaterdag

van 10-18u.

Dames • Heren

FLYTE STORY WALNUT

Time Magazine noemt 
dit de coolste klok ooit.
Het metalen bolletje 
is de secondenwijzer 
die zweeft boven de 
walnoothouten schijf.
Topgeschenk. 

- Luc Spooren -

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  W I N T E R-

schilderwerk !  

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders
Optiek De Beenhouwer

Dr Roosensplein 19
2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

MAAK ZELF UW FEESTKLEDING!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

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!

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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S P O R T S P E C I A A L Z A A K

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren 
T +32 3 644 40 13

OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u; 
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30

GESLOTEN op zondag & feestdagen

20% KORTING 
op volledig assortiment + 

WINACTIE 
Kom langs @shop2run.be en schat het 

gewicht van de gevulde                  rugzak. 

Actie geldig t/m 7 december

takenpakket:
facturatie, inboeken inkomende facturen, …

wij bieden:

ervaring is een must.

interesse?

telefonisch contact op voor meer informatie: 03/633 90 52

gezocht:

ENTHOUSIASTE ERVAREN
MEDEWERKER/MEDEWERKSTER

afdeling boekhouding

Guldensporen Brasschaat beloont jaarlijks een Brasschaatse handelaar voor zijn of haar keuze 
om de zaak een mooie, Nederlandse naam te geven. Het Engels sluipt langzaam maar zeker 
binnen in onze dagelijkse omgangstaal. Zo gaan we bijvoorbeeld niet meer winkelen met de kin-
deren, maar shoppen met de kids…
“We blijven doorgaan, en dit is ook nodig. De strijd is niet gewonnen, integendeel, het wordt steeds 
nijpender en urgenter om ons tegen de verengelsing te verzetten. En dit op alle vlakken. Er stond 
vandaag nog een interessant artikel in De Morgen over de verengelsing van het onderwijs. Hier 
is bijzondere waakzaamheid geboden. Een taal die in de wetenschap en het hoger onderwijs niet 
meer gebruikt wordt, lijdt aan gebiedsverarming en eindigt onverbiddelijk als een huis-, tuin- en 
keukentaal. Maar ook in de handel is er waakzaamheid geboden. Er zijn, zeker in Antwerpen, al 
sommige winkels en horecazaken waar je standaard in het Engels aangesproken wordt. Dit kan 
echt niet de bedoeling zijn.”, aldus Frederik Pieters, voorzitter van Guldensporen Brasschaat.
En daarom beloont Guldensporen Brasschaat dit jaar de kinder- en baby speciaalzaak Prinsen & 
Prinsessen met de Gulden Kapittelkapper, een beeld van de hand van Gilbert De Corte, samen 
met een oorkonde.
Tijdens de afgelopen Dorpsdag konden de bezoekers aan de stand van Guldensporen ook een 
zaak aanduiden die volgens hen de trofee verdiende. De onderneming met de meeste stemmen 
kreeg de publieksprijs. En zo komt het dat Pure Pauze de oorkonde voor deze publieksprijs kreeg. 
Tot slot was er nog een eervolle vermelding met bijhorende oorkonde voor Ravot’ers, een kinder-
dagverblijf aan de Lage Kaart
Frederik Pieters sprak tot slot de wens uit dat de oorkondes en/of het beeldje een mooie plaats in 
de zaak zouden krijgen.            

GULDEN KAPITTELKAPPER 2019
VOOR PRINSEN & PRINSESSEN

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,

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

handgemaakte schoenen 
en riemen

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Tijdelijke Tentoonstelling van 
Aquarellen en Pastels Hugo Derbaix

Adres: Bredabaan 224 – 2930 Brasschaat
Vanaf woensdag 27 november tot januari 2020

Woensdag-donderdag-vrijdag-zaterdag
Van 14u tot 18u
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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

Beleggen?
Met je persoonlijke
beleggingsadviseur
natuurlijk.

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 

Kennismaken?
Kom gerust eens langs.

Je persoonlijke beleggingsadviseur staat
voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd.

www.argenta.be/beleggingsadviseur

Bredabaan 1007
Tel. 03/663 57 25

Brasschaat-Maria-ter-Heide

De beste deals op de beste producten
BLACK FRIDAY Van 26/11 tot 30/11 in onze winkel 

(vrijdag 29/11 open tot 20 uur)
en tot 2/12 in onze webshop

quirijnen.selexion.be

€100-
BLACK 
FRIDAY
DEAL

€230-
BLACK 
FRIDAY
DEAL

€20-
BLACK 
FRIDAY
DEALGV7831CO

L7FBE86W

Complete C3
Pure Red powerline

Een Calor stoomgenerator aan 
een stuntprijs, die hoogwaardige 
strijkresultaten op eleke stof op-
levert!

6.7 bar • 120 g/min • Monotemp
1.6 L • Shot 400 g/min

Een Miele stofzuiger (met zak) 
met zeer hoge zuigkracht en 
voetbekleding voor grondig com-
fortabel stofzuigen!

Wasmachine met ProSteam®-
technologie die kreuken tot wel een 
derde vermindert, zodat je overhem-
den er netjes uitzien.

8 kg • 1600 t/min • A+++
Ökoinverter motor

Nu aan:

19999
Nu aan:

17999

Nu aan:

54999

Adviesprijs

29999
Adviesprijs

19999

Adviesprijs

77999

120
dagen

op proef 

actie

Beauty voucher

€€ € € €€€€€€€ 55550505050500005050

MAGAZIJN TE HUUR
IN BRASSCHAAT

Ideaal voor aannemer, groothandel, …

Magazijn ca. 325 m² (4m hoog)
+ mezzanine ca. 30 m² + zolder ca. 60 m²
 
• Uitstekende toegankelijkheid met vrachtwagen
• Grote elektrische rolpoort
• Verwarming
• Toilet en douche

• Gelegen aan de Lage Kaart in Brasschaat

 € 2.600 per maand excl. BTW

Optioneel:
• Aanpalend modern kantoor (volledig ingericht)
 ca. 30 m². € 495 per maand excl. BTW

Contacteer bij interesse:
Dhr. Paul Vermeulen - paul@yardo.be - +32 495 22 22 28

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

Te koop: 2de H. aan-
hangwagen, 2m15 L op 
1m15 br. Banden, lichten 
en rollementen in orde + 
frontwiel. € 220. 
0465/930 065

Te koop: Winterbanden 
195/65R15 op velg. € 195. 
0478/498 836

Paul Hewitt uurwerken 
Juwelier Denys & Co
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys.be

Te huur Ekeren Donk: 
Groen app. 1e V. 2 slpk, 
open ing. kkn, badk/dou-
che, terr. onbemeub. €680 
gem. p.o.t.k. 03/652 06 73
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Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

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

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42
WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

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

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

BEGELEIDERS
LEEFGROEP EN KAMERTRAINING

Opleiding pedagogische richting

Solliciteren: petervangorp@homespeth.be
Info: www.homespeth.be

Home Philippe Speth
Kapellen

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Bij B-loved vind je 
liefde vr het leven.

Nr1 RelatieBureau 
voor BeNeLux

Afspraak in je buurt? 

+32 474 263 751

DIT JAAR VIER 
JE KERST MET 2

www.b-loved.com

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Poetsvrouw met erva-
ring 
nog werk. Alle huishou-
delijke taken, poetsen, 
strijken, boodschappen 

Dringend te koop we-
gens verhuis: kast & tafel, 

Comp. probl. Ik kom 
a. huis herst.  Sneld. 

comp. op maat

Schilderw., gypr., lam., All 

Te koop gevraagd: 
H. aanhangwagen, mag 



OPENDEURWEEKEND
vrijdag 29/11 open van  9u30 tot 20u - 
zaterdag 30/11open van 9u30 tot 18u 

zondag 1/12 open van 13u tot 17u

de mooiste lingerie van A - tot H-cup
stijlvolle strandmode & resortwear • nachtmode & loungewear

www.caress.be

STYLISH • SOPHISTICATED • SEXY

lingerie

LINGERIE CARESS Dr. Roosenplein 43  |  B-2930 Brasschaat  |  Tel: 03 651 86 17  |  info@caress.be

  5
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graphic solutions 4

in   rasschaatb
PAS FOTO

graphic solutions 4 you

Van de Wiellei 33  • 2930 Brasschaat 

03-651 41 78 • info@klik-graphics.be 

www.klik-graphics.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Herboren. Hier komt 

een nieuwe Belg.
Lezing door Majd Khalifeh. dinsdag 
26 november 2019  om 20 uur. Ons 
Middelheem, Bredabaan 423, 2930 
Brasschaat. Majd Khalifeh (Dubai, 
1983) is journalist en documen-
tairemaker voor VRT Nieuws. Hij 
groeide op in het Midden-Oosten 
en Noord-Afrika en verhuisde 
nadien naar België. Hij studeerde 
Arabistiek en Economie aan de KU 
Leuven en is gespecialiseerd in 

en de Europese vluchtelingen-
crisis. Zoals in zijn boek, met de 
titel van deze lezing, neemt hij de 
toehoorder op sleeptouw doorheen 
de verschillende stappen van zijn 
eigen zoektocht van nieuwkomer 
tot actieve burger. Lezing met de 
steun van Literatuur Vlaanderen. 
Toegangsprijs: In voorverkoop 
€ 12; DF-leden € 8; <25 jaar 
€ 4. (Aan de kassa € 2 extra).                          
Abonnementen: vrije toegang. 
Reserveren: via www.davidsfonds-
brasschaat.be  of  activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be of  bij 
Ria Keysers (T. 03 652 12 86)
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-27% -23%

-30%-25%

-40%

-16%

-18%

-37%

Compass Wrangler500 POP

Tipo Ducato

Fiorino

500

8’4 Nav met touch
Apple Car Play

17” Alu 
Halfleder
 Als 0 km

2.0TB met 5.500 km
beschikbaar

vanaf  11.12.2019
Auto airco, camera

8” Nav + Apple carplay
Half  leder

Radio , usb
Central lock  

Electrische ruiten
Reservewiel 

Als 0 km

New S-Design 1.4 95PK
Nav + Apple carplay

Aut airco
Leder / stof+ zetelverw

Alu velgen 18”
Cruise control

1,3 TD Diesel
Radio cd en airco

500 Abarth Turismo
Nav + Apple carplay

Auto airco
17” alu velgen

Zwart leder 

2.2 Mjt
Leder en zetelverw.

Automaat
Apple carplay

Hardtop

€ 32.990

€ 23.990

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 53.315

€ 39.900

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 12.090

€ 9.500

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 22.690

€ 15.990

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 18.658

€ 11.299

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 25.660

€ 21.600

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 52.495

€ 42.995

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

€ 36.300

€ 22.722

AAROM WACHTE

P             
             

             
     �?

ITEER NU AL  BLACK FRIDAY

Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20
Wijnegem Naast Shopping Center Tel. 03 355 49 80
Geel Antwerpseweg 84 Tel. 014 57 55 00

www.buga-auto.be/STOCKDEALS RAADPLEEG ONS VERKOOPTEAM VOOR ALLE VERKOOPSVOORWAARDEN  
(AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND)

* Zondag 1 December open!

* 

Stelvio

S7 E6D-TEMP 3.5T 
M-H2 2.3 MJET 

120HP E6D-temp

PARKEERVERBOD IN
BRASSCHAAT VOOR

VOERTUIGEN > 7,5 TON
Vanaf 4 november geldt er 
in gans Brasschaat een par-
keerverbod op voertuigen van 
> 7,5 ton. Aanleiding hiervoor 
waren heel wat meldingen en 
klachten over grote vrachtwa-
gens en bussen die in woon-
straten geparkeerd stonden. 
De verkeersveiligheid van de 
zwakke weggebruiker kwam 
in het gedrang. Zo werd het 

gangers beperkt, vooral aan 
schoolomgevingen. En de 
leefbaarheid in woonwijken 
ging erop achteruit. Boven-
dien willen we zo ook de 
parkeerdruk wat verlagen 
en beschadigingen aan het 
openbaar domein vermijden. 

Er zijn genoeg alternatieven. Zo zijn er een aantal randparkings 
die als parkeerplaats gebruikt kunnen worden: de park and ride 
aan de Sint-Jobsesteenweg, Sportoase voor de bussen en 
langs de zijkant van de Kapelsesteenweg ter hoogte van de 
brug E 19.
We passen hier de regelgeving toe zoals voorzien in wegcode 
artikel 65.5 mbt het zonaal parkeerverbod. Aan de invalswegen 
van Brasschaat komen in totaal 78 borden van het type E9. Bij 
het buitenrijden van Brasschaat zullen ook de borden te zien 

gemeente zullen nog 4 herhalingsborden voorzien worden. We 
zijn met dit reglement zeker niet de eerste. Beringen, Zolder, 
Genk en de stadskern van Brugge gingen ons voor.

maatregel. Daarvoor hebben we ook aan de belangrijkste bus-

hun voertuigen zoveel mogelijk op het eigen bedrijventerrein te 
laten parkeren.
Er was nog een grote bezorgdheid bij de nutsmaatschappijen, 

niet mogen parkeren. Zij zijn vergunningsplichtig en krijgen, in-
dien nodig, een tijdelijke toelating of een jaarvergunning om te 
parkeren tijdens de duur van de werken.

Kapelsesteenweg 289 - 2180 Ekeren - 03 647 37 99
Open: alle dagen van 17 tot 22.30 uur - Maandag gesloten

De chef van Steakhouse Grill Garden zorgt 
voor verschillende internationale hapjes, 
steeds vers en gezond.

In de keuken staat een Josper®-grill, made 
in Barcelona. Het is een houtskoolgrill
dat het goede combineert van grillen en
barbecueën. De hoge temperatuur, die kan 
oplopen tot 400o C, zorgt voor een perfecte 
temperatuur en sappigheid van het Black
Agnus vlees, vis of groenten.

De houtskool zorgt voor de smaak van 
vuur. Pure gerechten boordevol smaak, 
klaargemaakt met een touch van de chef.

Een smaakvol ingerichte zaak met een 
hartelijke bediening:
Steakhouse Grill Garden in Ekeren

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

www.goldcompany.be

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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VRIJDAG 6/12/’19

DONDERDAG 5/12/’19

WOENSDAG 4/12/’19

DINSDAG 3/12/’19

MAANDAG 2/12/’19

ZATERDAG 7/12/’19
COUPONACTIE*:
GRATIS Buff -sjaal 

PRIJS VAN DE DAG:
2 VIP-tickets Loenhout Azencross

COUPONACTIE*:
GRATIS paar Maxifl ex werkhandschoenen 

PRIJS VAN DE DAG:
Een verrassingspakket van Reebok

COUPONACTIE*:
GRATIS koker Ultra High Tack

PRIJS VAN DE DAG:
Een aankoopbon t.w.v. € 100

COUPONACTIE*:
GRATIS bitset 

PRIJS VAN DE DAG:
Een accu-bouwradio

COUPONACTIE*:
GRATIS breekmes + rolmeter

PRIJS VAN DE DAG:
Een gereedschap-ophangsysteem 

COUPONACTIE*:
GRATIS 1 rol Duct Tape 

PRIJS VAN DE DAG:
Een assortimentsmand

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

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

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

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

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

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

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

bij aankoop 
20% korting

GEREEDSCHAPPELIJKE
CADEAUKESWEEK!!!
Kom tussen 2 en 7 december 2019 langs met jouw coupon van de dag en ontvang, bij 
aankoop van minstens € 1, een mooi cadeau! Koop je op die dag een product van het des-
betreff ende merk? Dan maak je daar bovenop kans op de vermelde ‘Prijs van de dag’!
* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant. 

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Jullie hebben het misschien gemerkt. Het was vorige week de 
Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. IGEAN deed 
daarom een oproep om respect te tonen voor deze mensen die 
heel wat kilo  op en houden de recycleerparken proper. Dat res-
pect zit in kleine dingen zoals je afval op tĳd en goed zichtbaar aan 
de straatkant zetten, geen scherpe voorwerpen in je huisvuilzak 
steken of je huisvuilzak niet te zwaar maken. Die zaken kan je thuis 
doen, maar ook als je onderweg bent, kan je de ophalers plezieren. 
Als zĳ op de baan zĳn voor ons afval hebben zĳ hun veiligheid niet 
altĳd in eigen handen. Jammer genoeg krĳgen zĳ vaak te maken 
met ongeduldige chauffeurs en zelfs vormen van verkeersagres-
sie. Een wild inhaalmanoeuvre, een opgestoken vinger en verbale 
agressie. Het is echt niet OK.
We kunnen dit opentrekken naar de hulpverleners. Af en toe lees 
je in de media ook over agressie tegen brandweerlui, ambulan-
ciers en zo meer. Dat is ook de 13-jarige Brasschaatse jongen Matts 
Keesman niet ontgaan. Matts is gepassioneerd door hulverlening 
en wil later spoedarts worden. Hĳ kreeg enkele maanden geleden 
al eens een rondleiding doorheen de spoedafdeling van Klina. 
Daar verbaasde hĳ de medewerkers met zĳn kennis over hulpver-
lening. Matts beschikt intussen over een eigen koffertje met allerlei 
materiaal. 
Nu zet hĳ zich in om mensen te sensibiliseren rond het pro-
bleem van de agressie tegen hulpverleners. Hĳ voert ac-
tie voor Spoed112.com. Zo komt hĳ bĳ de mensen thuis af-
fiches hangen om de aandacht te vestigen op het probleem.
Geïnteresseerden kunnen hem contacteren via het mailadres: 
Matts.keesman@outlook.com
Initiatieven zoals de Week van de Afvalophaler en Recyclagepark-
wachter zĳn waardevol, maar het mag natuurlĳk niet bĳ een week 
blĳven. Deze mensen verdienen ons blĳvend respect, in alle om-
standigheden.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Openingsuren 
woensdag, donderdag, vrijdag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
zaterdag 
17.00u - 22.00u
zondag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
maandag en dinsdag gesloten

Picardiëlaan 22
B-2970 Schilde
Tel    03 464 05 50  , Gsm 0471 61 85 06
www.mudaeng.be  

mu daeng Thai restaurant 
Schilde

Openingsuren 
dinsdag tot vrijdag 
17.00u - 22.00u 
zondag
17.00u - 22.00u
maandag . zaterdag 
en feestdagen gesloten
  

 

Kapelsesteenweg 308
B-2930 Brasschaat
Tel 0492 92 26 00
www.mudaengbrasschaat.be 

 

mu daeng Thai restaurant 
Brasschaat

Mu Daeng Thais restaurant en Take away in Brasschaat en Schilde 
met Thai select certificaat van Thaise overheid

Kom en ervaar de fijnste Thaise gerechten klaargemaakt met authentieke Thaise ingrediënten,
Catering dienst bij u aan huis (lente feest, communie feest, verjaardagen,jubilea, enzovoorts)  
Boek nu!  Reeds vele data vastgelegd Afhaal mogelijkheden.    

 

 
.
Bestel ons afhaal menu online op www.mudaengbrasschaat.be 
Een tijdstip om af te halen kan dan vastgelegd worden  

 

Experience
the magic of 
exotic taste

De glazenwasser bvba

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

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

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

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.beLRijbewijs met L ???

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 
à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en ieder-
een is welkom! December 2019 Za 07.12.2019 - Grenspark: 
Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide. Start: 10u, 
parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout. 
Gids: Christianne Kips Zo 15.12.2019 –Reigersbos - Start: 
14u, Schouwvegersstraat 1 parking achter de kerk, 2040 Be-
rendrecht. Winterwandeling, gids: André D’Hoine Januari 2020 
Zo 05.01.2020 - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalm-
thoutse Heide. Start: 10u, parking De Vroente Putsesteenweg 
129, 2920 Kalmthout, nieuwjaarswandeling, gids: Hilde Balbaert 
Zo 12.01.2020 - Grenspark: Ravenhof - Moretusbos, Start: 14u, 
Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek. Moretusbos 
gescheiden door drie grenspalen, gids: André D’Hoine Zo 
19.01.2020°- Grenspark: Steertse Duinen - Start: 10u, parking 
manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen NL. 
Van productie naar natuurlijk productiebos, gids: Fred Severin

Slagerij
RIJMENANTS

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 

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

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 

eksterogen, lak, kalkna-

varing , enkel op afpraak, 

 

Klokkenspecialist  

Te huur

Oprit of parking
in klinkers

Kurt 0495 571 383
Dame zoekt poetswerk, 

Te huur:

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 

Te huur

ondergr auto staanpl vl 
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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
TopStorage-sticker-3400px-V1.indd   1 28-5-2019   15:29:32

sOVERLIJDENSBERICHT

”Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefheb.

Met droefheid meldt de familie
u het heengaan van

Guido Daemen
Echtgenoot van Mariëtte Van Dijck

Gewezen zaakvoerder
Drogisterij De Grote Kuis Brasschaat

° Wuustwezel, 10.10.1938
† Brasschaat,  18.11.2019

Wij nemen afscheid van Guido in de
aula van Uitvaartvilla Noorderkempen,

Bredabaan 654 te Brasschaat,
op vrijdag 29 november 2019 om 11 uur.

Samenkomst en condoleren vanaf 10.30 uur.

De urne zal in familiekring bewaard worden.

Correspondentie: Fam. Guido Daemen
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Op de bloedinzameling van november moch-
ten we twee heel trouwe bloedgevers verwelkomen,
WILLY MAES gaf dan voor de 100ste keer bloed. Samen met 
zijn echtgenote is Willy al jaren trouw op post op de bloedinza-
melingen. FRANKY CHRISTIAENS gaf maar liefst voor de 175e 
keer bloed! Een zeer uitzonderlijke prestatie, want om aan zo-
veel bloedgiften te komen, moet men toch al minimaal 45 jaar 
bloedgever zijn. Het Rode Kruis, afd. Brasschaat, willen Willy 
en Franky heel hartelijk bedanken met een attentie, voor hun 
onvoorwaardelijke inzet. Zij hebben met hun giften al heel veel 
patiënten geholpen. Elke dag hebben we donoren nodig zoals 
zij, want er zijn veel patiënten die rekenen op jouw bloeddona-
tie. Geef patiënten dit eindejaar het mooiste geschenk en kom 
bloedgeven op onze volgende bloedinzameling op: maandag 2 
december 2019 of maandag 6 januari 2020 in het GIB - Door 
Verstraetelei 50,  Brasschaat, van 17.30u tot 20.30u. Breng ze-
ker uw identiteitskaart mee! • Het mooiste geschenk dat ben jij!! 
• Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Anita Van Rossem, 
verantw. bloed- en plasmageven, Rode Kruis, afd. Brasschaat 
tel. 0485 66 54 03 of via mail: bloed@brasschaat.rodekruis.be

HET RODE KRUIS ZET TWEE 
BLOEDGEVERS IN HET ZONNETJE!

Te huur: app. te Gooreind, 
1e verdiep: hal, woonk., 
ing. kkn, berg., badk., 2 
slpk, garage. Onm. vrij, 
€645/mnd. 
Tel. 0475/939 802

Tuinwerken Kanora: aan-
leg, onderhoud, snoeiwer-
ken, winterklaar maken. 
Vrijblijvende prijsofferte. 
0477/306 423

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

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, etc. 
Ook cd’s, strips, boe-
ken, pick-ups. Beste 
prijs. 0475/376 496

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



FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Zet uw familiefilms, dia’s, 
oude films(VHS, Hi8, 
super8, DV) op dvd

Omnivid videoproducties
0497 489 457



Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-
lig. Gratis prijsofferte. Re-
ferenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

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

Ik haal graag uw kindje 
af van school en oppas. 
0474/562 826

KFC Brasschaat
vrijdag 29 november 
20h00: KRC Mech. - Prov. Res.
20h00: Gew. Res. - K. Achter-
broek VV
zaterdag 30 november 20h00: 
1é elftal K. Sint Job Fc
15h00: U17 - K. Sint Job Fc
09h30: SK Nieuw Stabroek - U15
14h30: VK Simikos - U13 a
12h00: SK s'Grav. Schilde - U13 b
09h30: U12 - Ekeren Fc
10h00: K. Eendr. Zoersel - U10 a
09h30: U10 b - FC Patro Hoev.
12h30: U9 a - Rupel Boom
12h30: U9 b - Zandvliet Sport
09h30: Beersch. Wilr - U8 a
12h00: Rupel Boom - U8 b
U7 a: vrij
09h30: U7 b - Rupel Boom

Ik zoek werk, schoon-
maken, klusjes, poetsen, 
bouw,... 0466/335 164

Bijles Frans erv. lkr geeft 
les 12-15 op woe. nm. Za. 
vr. 0496/693 122

Bent u hulpbehoevend 
of zoekt u gezelschap? 
(verzorgster) geen erotiek. 
0474/562 826

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

0
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Dringend op zoek naar TALENT,
ben jij een geboren

KEUKENPLAATSER
ZELFSTANDIG PLAATSINGSTEAM

MET ERVARING?

Stuur dan je CV naar
jobs@augustijnskeukens.be

of bel 03 270 99 13

Totaalinrichting  |  Productie in eigen atelier  |  Corian verwerking

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

KERSTDAG 
nog enkele tafels beschikbaar voor lunch en diner

KERSTBOMEN

PERKPLANTEN
VASTE PLANTEN

KRUIDEN 

Stofzandstraat 41 | 2920 Kalmthout 
0472 96 06 81 | info@mercaflora.be

www.mercaflora.be

 Plantenkwekerij

MERCAFLORA

Wij leveren ook aan huis !

NORDMANN
1m25 tot 3m50

OMORIKA
(zilverspar)in pot - 1m25 tot 3m

KERSTKRANSEN30 cm tot 1m

Alle dagen openvan 9u tot 18u

Voor de 3de maal organiseerde de Brasschaate Badminton Club een G-tornooi, op zondag 17 no-
vember 2019 was Sporthal Sportoase Elshout het strijdtoneel van een kleine maar zeer gemotiveerde 
groep sporters. Onder de aanmoedigingen van vrienden en familieleden, van ere-schepen Hugo
Vanderbecken en waarnemend burgemeester Philip Cools moest elk duo vijf wedstrijden afwerken. 
De inzet en motivatie was groot, er werd aardig wat energie verbruikt die middag maar het resultaat 
mocht er zijn: enkel blije en glunderende gezichten op de prijsuitreiking! Ook dank aan de organisato-
ren, dank aan alle begeleiders, scheidsrechters, medewerkers voor en achter de schermen.

G-TORNOOI BADMINTONWINTERSE 
LICHTWANDE-

LING 
OP DE KAART

met muziek en vertellingen 
van Hoorakelbende. Za-
terdag 14 december van 
16.30u tot 17.30u Vertrek: 
aan WZC Salvé Rustoord-
lei 75 Einde: aan Kerk H. 
Familie Rustoord. Lichtjes 
worden voorzien. Gratis. 
Inschrijven is niet nodig.
Org. FAM-EVENT

Te koop: Aanhangwagens 
dvrs gesloten v mobilho-
me Zandvliet op afspr. 
Roca 0473/193 453. Als 
nieuw ex faill.

Winter Rommelmarkt
Wanneer: 28-12-19: 9u tot 
17u, 29-12-19: 9u tot 17u
Waar: D’oude Kerk, Lage 
Kaart 644, 2930 Bras-
schaat. Inkom: € 2 met 

thee. Standgeld: € 6/m. - 2 
dagen. Binnen: € 4/m - 1 
dag, buiten: € 2/m dag. Er 
kan vrij. opgesteld worden. 
Info en inschr.. E-mail: ste-
fan.vanwerde@outlook.
com - Tel. 0493/825 756

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 ge-
bed 6x. p.d. ged. 9 dgn en uw 
gebeden worden verhoord, 
zelfs indien dit onmog. lijkt. 
Vergeet niet het H. Hart te 
danken met de belofte dit 
ber. te public. vr. de beko-
men gunst. Dank. a. H. Hart 
v. de bekomen gunst. D.H.

Swiss military uurwerken
 Juwelier Denys & Co
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te huur: Brasschaat Cen-
trum app. 1e V gar. Hof-
straat 40. T. 03/651 77 68

Goedkoop CV conden-
cerende gasbranders 
plaatsen. Lange ervaring. 
Verdeler van Vaillant en 
Junckers. 0486 50 24 55
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Vrijdag

29 november

BLACK
FRIDAY

Collectie

-10%
Pandora

-20%
Ice Watch

-30%

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

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEMNiet cumuleerbaar
Actie van 28 november tot 2 december

ONGEZIEN!

* niet geldig op gemeente vuilzakken en stickers, 1 bon per klant, niet cumuleerbaar

20% KORTING OP VOLLEDIG KASTICKET*
WANNEER: BLACK FRIDAY 29 NOVEMBER

Torina supermarkt, Dr Roosensplein
(aan het oud gemeentehuis)

OP VERTOON VAN

 DEZE BON
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BLACK
FRIDAY

SUPER
PROMO’S
Profiteer op vrijdag 29 november
van onze Superpromoties!

PRÉPARÉ  
100 g + 100 g

GRATIS

KIPBROCHETTEN
2 + 2

GRATIS

Beemsterkaas 
(jong/belegen) 

100 g + 100 g
GRATIS

LIMOUSINBURGER
2 + 2

GRATIS

Black
Friday

Keurslager De Meulder
Bredabaan 443 - 2930 Brasschaat

Tel 03 651 86 08

Deze bonnen zijn enkel geldig op vrijdag 29/11/2019, bij Keurslager De Meulder te Brasschaat.  
Niet inwisselbaar in contanten, 

Alle rundersteaks
(chateaubriand, filet puur, entrecote al dan niet gerijpt, rosbief...)

-20%

Leielanderham 
100 g + 100 g

GRATIS

Kip curry  
100 g + 100 g

GRATIS

29 november

BLACK FRIDAY

-50%*

#shoppenzonderschuldgevoel

*korting geldig op alle basiskleding -schoenen en -accessoires

De Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
2930 Brasschaat

WINKELCENTRUM PATIO DONK
Donksesteenweg 214/216 - Brasschaat - 03 647 14 25
www.do-store.be -     Do’s Store -     shopdostore1

Black Friday Weekend
20% KORTING op kleding

uitsluitend op vrijdag 29 nov van 10u-12u30 en 14u-18u
zaterdag 30 nov van 10u-17u • zondag 1 dec van 10u-14u

#MuntFashion

BLACK FRIDAY
-10%
-70%

Brasschaat, Kapellen, Mortsel, Schilde, Antwerpen

De KadoBon is verkrijgbaar bij 3 verkooppunten:
in het gemeentehuis (onthaal) • bibliotheek • dienst Toerisme
Hun ruime openingsuren zorgen ervoor dat je snel en eenvoudig aan de 
KadoBon kan geraken. Ideaal dus voor een last minute geschenk.
De KadoBon kan je enkel betalen met bancontact.

Meer info?   www.brasschaat.be/KadoBon

Brasschaatse KadoBon
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parkbodeactueel

geen vrachtwagens meer in 
Brasschaatse woonstraten

Sinds begin november geldt er in heel Brasschaat 
een parkeerverbod op voertuigen van > 7,5 ton.

Aanleiding hiervoor waren heel wat meldingen en klachten over grote 
vrachtwagens en bussen die in woonstraten geparkeerd stonden. 
De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker kwam in het gedrang. 
Zo werd het zicht van fietsers en voetgangers beperkt, vooral aan 
schoolomgevingen. En de leefbaarheid in woonwĳken ging erop achteruit.
Bovendien willen we zo ook de parkeerdruk wat verlagen en beschadigingen 
aan het openbaar domein vermĳden. 

Er zĳn genoeg alternatieven, zoals een aantal randparkings die als parkeer-
plaats gebruikt kunnen worden: de park and ride aan de Sint-Jobsesteenweg, 
Sportoase voor de bussen en langs de zĳkant van de Kapelsesteenweg ter 
hoogte van de brug E 19.
Aan de belangrĳkste busmaatschappĳen hebben we gevraagd autobussen 
voortaan zoveel mogelĳk op het eigen bedrĳventerrein te parkeren.

We willen de parkeerdruk verlagen en beschadigingen aan 
het openbaar domein vermĳden. 

hou voet- en fietspad
blad- en sneeuwvrĳ

De weersomstandigheden rond deze periode zorgen ervoor 
dat onze straten vaak bedekt liggen met bladeren. 
En binnenkort misschien ook met sneeuw of ĳzel.

Voor eigen deur vegen betekent dat je niet alleen je oprit en deel van het 
voetpad/fietspad netjes houdt, het helpt ook de veiligheid te verhogen 
voor jezelf en anderen. Bovendien ben je verplicht het voetpad voor je deur 
vrĳ te houden van bladeren, sneeuw en ĳzel. 

De gemeente haalt de bladeren gratis op. Daarvoor moet je ze wel 
verzamelen in een bladkorf aan de straatkant. Zo’n korf maak je eenvoudig 
met tuindraad. Wel moet je ervoor zorgen dat de korf niet rond of aan een 
boom of paal staat en niet op een deksel van nutsmaatschappĳen.

Er mag in de bladkorven geen ander (groen)afval achtergelaten worden. 
Zit er toch ander afval in dan bladeren van laanbomen, dan wordt de korf 
niet leeggemaakt. Er wordt toezicht gehouden door de gemeenschaps-
wachten zodat er geen bladafval los op de bermen wordt gestort of dat 
eigen tuinafval niet in de korven terecht komt. Bĳ het vaststellen van een 
overtreding kan een GAS-boete opgelegd worden.

Voor ander groenafval dan bladeren van laanbomen gebruik je de groene 
container die wekelĳks gratis wordt leeggemaakt. Met grote hoeveelheden 
kan je gratis terecht op het recyclagepark in je buurt.

Steek een handje toe bĳ wie het niet kan
Voor sommige alleenstaanden, ouderen en personen met een handicap, 
is het ruimen van voet- en fietspaden niet eenvoudig. Het is voor vele 
mensen vanzelfsprekend dat de familie, vrienden en/of buren een handje 
toesteken maar spĳtig genoeg kan niet iedereen rekenen op hulp van 
anderen. Misschien kan jĳ wel één of twee hulpbehoevenden in jouw 
straat helpen? 
Registreer je als vrĳwilliger. Neem contact op met de dienst integrale 
veiligheid via T 03 650 29 30.

winkelgebied Bredabaan 
mag gezien worden

De opfrissing van het voetpad van de Bredabaan in het 
winkelgebied tussen het Armand Reusensplein en het Oude 

Gemeentehuis is slechts 1 onderdeel van een groter actieplan.

Onze gemeente hecht immers belang aan een nette uitstraling van de 
Bredabaan en het bĳhorende winkelgebied want dat is op heel wat vlakken 
belangrĳk! 

Volgende acties komen eraan of worden reeds uitgevoerd over het traject 
Prins Kavellei-Zegersdreef:
• pocketasbakken uitdelen en plaatsen peukenpalen (maart-april 2020)
• overtollige borden kort/lang parkeren verwĳderen
• verkeerslichten herschilderen 
• zwerfvuil verwĳderen en vanaf nu dagelĳks vuilbakken ledigen
• plantvakken onderhouden vanaf nu tweewekelĳks
• grondige reiniging voet- en fietspaden viermaal/jaar
• rĳweg reinigen met sproeiwagen (vanaf mei 2020)
• plaatsen bloembakken aan oud gemeentehuis op eerste verdieping  

(vanaf mei 2020)
• roosters plantvakken verwĳderen (om onkruid aan te pakken) en groen 

aanplanten waar mogelĳk
• bloembakken-actie met handelaars organiseren (mei - okt 2020!)

Blĳf op de hoogte
• Schrĳf je in op de e-nieuwsbrief handelaars:  

www.brasschaat.be/ondernemen/e-nieuwsbrief
• www.facebook.com/Brasschaat2930/
• www.brasschaat.be
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

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

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

LINGERIE CARESS VIERT 
60ste VERJAARDAG!!!!

Op 5 december 1959 opende Anna Van den Heuvel haar 
lingeriewinkel recht tegenover de ingang van het oude ge-
meentehuis. Door haar grote liefde voor mooie stoffen en 
door haar enorme vakkennis als corsetièrre zette zij Lingerie 
Caress op de kaart. 
Naast maatwerk corsetterie en borstprothesen, had zij 
60 jaar geleden ook al een prachtig aanbod in lingerie, 
nachtmode en strandmode.

Haar dochter, Sophie groeide op in de winkel en als klein 
meisje werd zij verliefd op de mooie kanten en streelzachte 
zijden spulletjes. Sophie sloeg na haar kunstopleiding een 
andere richting uit, maar bleef haar mama steeds bijstaan 
in hun geliefde boetiek om dan in 2005 de winkel over te 
nemen.

Sophie houdt van mooie dingen… voor haar is het belang-
rijk om 200% achter haar merken te staan. Ze moeten per-
fect voelen, er perfect uitzien én perfect passen. Fijne mate-
rialen zoals kant, zijde en cashmere blijven haar favorieten. 
Sophie houdt van ontwerpen met uitmuntende pasvormen.  
Enkel de beste merken worden door haar geselecteerd. 
Naast een uitgebreide collectie lingerie tot H-cup (!), kan je 
bij Lingerie Caress ook terecht voor streelzachte nachtmode 
en loungewear…uitgevoerd in zuivere, natuurlijke materia-
len.
Heel het jaar door, dus ook in de winter stelt Sophie de mooi-
ste selecties strandmode samen… badpakken en bikini’s in 
zachte materialen die de lijnen van het lichaam volgen, je 
figuur mooi laten uitkomen zonder te knellen, natuurlijk met 
bijpassende accessoires om je vakantiegarderobe com-
pleet te maken!
De knowhow bij Lingerie Caress gaat verder dan het uitzoe-
ken van mooie kanten setjes… ze zijn namelijk ook gespe-
cialiseerd in het aanpassen van postoperatieve lingerie en 
borstprothesen.

Lingerie Caress werd 60 jaar geleden opgericht en is tot 
op de dag van vandaag nog steeds een trendsetter in de 
lingeriewereld. Zo mochten ze dit jaar in Parijs een prijs in 
ontvangst nemen als 1 van de beste lingeriedetaillisten in 
Europa.
Sophie en haar medewerksters, Mandy en Marleen, nodi-
gen je graag uit tijdens het feestelijke opendeurweekend 
op vrijdag 29, zaterdag 30/11 en zondag 1 december!

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

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

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

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Op Zaterdag 21 december - 20u - brengt de Conceptband Bras-
schaat (CoBra) u op de langste nacht van het jaar een muzikale 
voorstelling onder het thema 'Brueghel Continuo'. Zij die onze 
vorige voorstellingen al eens hebben mee-beleefd, weten dat dit 
echt de moeite waard is!
Geïnspireerd door de werken van Brueghel, gaan we met ons 
harmonieorkest op muzikale ontdekkingsreis naar de verhalen 
achter de vele details in zijn schilderijen en schetsen. De mees-
ter zorgt voor de beelden, het orkest voor de muzikale omlijsting.
Deze voorstelling mogen wij brengen in het prachtige kader van 
de Kerk te Brasschaat-Kaart, Rustoordlei 81.
Zoals steeds is de inkom gratis, wij durven enkel een vrije bij-
drage vragen bij het buitengaan.
U kan uw (gratis) plaatsen makkelijk reserveren via onze website 
www.cobravzw.be , of per sms op 0475 662 478
Meer informatie over onze werking en concerten kan u vinden op 
onze website: www.cobravzw.be

DONKERE DAGEN EN LANGE 
NACHTEN ZIJN ALTIJD

INSPIREREND...

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

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

Te huur: Ondergrondse 
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei. 
0475/897 634

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

Te huur: garage met nuts-
voorzieningen, Hanen-
dreef, Brass. €90 /maand. 
Vrij vanaf 1 januari 2020. 
Tel. 0486/465 767

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

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

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

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

Snoeien, blazen, tuin-on-
derhoud. 0465/993 577

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

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

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

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

Busreis naar Bad 
Neuenahr-Ahrweiler 

7 december 2019 om Kerst-
markt te bezoeken. We ver-
trekken om 6u45 ten laatste 
aan de kerk in het centrum (St. 
Antoniuskerk) Bij aankomst 
broodje met koffie of thee, 
kleine rondleiding in het histo-
rische Ahrweiler, voor wie wil 
een kleine geleide wandeling. 
Bezoek aan de kerstmarkt van 
Ahrweiler, warm avondmaal, 
een bezoek aan de oever-
lichten van Bad Neuenahr en 
omstreeks 21u met de bus 
naar huis, Prijs voor dit alles 52 
euro per persoon. Uw inschrij-
ving is pas geldig na betaling. 
Volledige terugbetaling tot 14 
dagen voor de afreis

CURSUSSEN MET FEESTELIJK TINTJE
In het Dakhuus op de Bredabaan 696 kan je je optimaal voorbe-
reiden op de eindejaarsperiode. Geen keukenprins(es)? In de 
cursus ‘zelf sushi maken’ of  één van onze andere kookcursussen 
doe je genoeg culinaire ideetjes op om je gasten te verrassen.  In 
de cursus  ‘Figuuranalyse en stijladvies’ word je stralend en zelf 
zekerder. Met Mindfulness  leer je volledig te ontspannen. Verwen 
jezelf met een cursus ! Er is nog heel veel meer op onze website ! 
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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“EAT, DRINK & BE MERRY”

 

Maak dit jaar Kerst en Oudejaarsavond extra feestelijk 

met overheerlijke gerechten uit onze Boutique.

Bekijk onze eindejaarsmenu op; 

www.lucullus.be

Brunches;

Get a showroomshine, every time

Gespecialiseerd in het 
professioneel reinigen van auto’s

Voor gratis offerte: 0477 550 204

Van Hemelrĳ cklei 66, 2930 Brasschaat
Op dit adres ook autostaanplaatsen te huur € 80,00 per maand

U kan ons ook volgen op facebook

Polieren: wegwerken oppervlakkige krassen
Reinigende kleibehandeling

Coating: lakbescherming
Dieptereiniging interieur

Omorika - Nordmannspar
Bredabaan 871 - Brasschaat - 0475 518 268 • 0472 948 824
Reserveren op eigen veld - Thuisbezorgen mogelijk (afgezaagd of met kluit)

Peter Geijsbregts

KERSTBOMEN
TUINAANLEG EN TUINONDERHOUD

V.A. 30/11 DOORLOPEND OPEN
OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG!

Crazy Crochet valt op 8 december 
wereldrecord haken aan

In december 2018 gaven Kathy Vanden Broek en Yves Bis-

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Man zoekt werk: Schil-
deren, tuinwerk, poetsen, 
afwas. 0465/976 714

Te huur: Garagebox Oude 
Baan  n. nr 147, gn licht. 
€85, vrij. 0495/214 041

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

Te koop: Charmant Huis/
Bel-etage, Bossaersstraat 
43 Brasschaat 3slpk, zeer 
ruime garage, ruime tuin, 
ruime terrassen aan de 
bovenverdiepingen. In-
stapklaar. Voor meer info 
immowebcode 8446837.

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co 

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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 

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

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

Gsm 0484/282 857
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

Dienstencentra Brasschaat
SPORT OVERDAG: ma 9/12 om 8 uur starten de ONLINE inschrijvingen voor de nieuwe 
reeksen.  In het nieuwe gemeentehuis begeleidt de Sportdienst je dan graag bij dit online 
inschrijven. Vergeet je bankkaart niet !  Vanaf di 10/12 om 9 uur kan je ook telefonisch 
of ter plekke bij de Sportdienst terecht. WARMSTE WEEK: tijdens de week van 16-20 
december organiseert elk Dienstencentrum verschillende activiteiten ten voordele van 
CODA en de Sociale Kruidenier.  Meer info volgt. 
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke dinsdag om 13.30u : Engelse conversatie
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
Elke vrijdag : 4x Franse les : 09u beginners / 10.30u gevorderden / 13u absolute begin-
ners / 15u semi-gevorderden
Ma 25/11 om 14 uur : BINGO
Di 26/11 om 9.30 uur: wandelen dagtocht
Di 26/11 om 10 uur: bezoek aan keuken Vesalius
Woe 27/11 en Do 28/11 vanaf 10.30 uur: tentoonstelling Bezigheidsclub Samana
Do 28/11 + 12/12 om 9.30 uur : PC Club
Vrij 29/11 + Vrij 13+27/12 om 9.30 uur: zentangle
Di 3/12 om 9 uur: workshop Kerststuk ; gratis, wel tijdig inschrijven ; eigen versiering 
meebrengen
Woe 4/12 om 13.30 uur: groepsgesprek  Alleen zijn, Eenzaam .  Iedereen welkom! 
(gratis ; inschrijven)
Vrij 6 + 20/12 om 09.30 uur: Mandala
Ma 9/12 om 13.30 uur: Margot Beauty Collection.  Ben je op zoek naar een mooi 
juweeltje, een handtas of een sjaaltje? Margot heeft het! Iedereen welkom ; geen 
aankoopverplichting.  (let wel: enkel cash betaling ; geen bancontact)
Ma 9/12 om 14 uur: SMUL - slagroomgebakjes

Woe 11/12 om 14.30 uur : kinderatelier Kerstkrans.  Inschrijven ; 4 eur/pp (incl mate-
riaal + drankje)
Ma 16/12 om 14 uur: de Warmste BINGO
Di 17/12 om 14 uur: bloemschikken Kerststuk
Woe 18/12 om 15 uur: bezoek met gids aan museum Mayer-Van den Bergh (Antwerpen).
Do 19/12 om 10 uur : boekvouwen
Ma 30/12 om 14 uur: workshop Boekvouwen voor kinderen (vanaf +9j).  Je kan kiezen 
tussen 3 patronen: kerstbomen, rendier of ster.  Inschrijven (vrij 20/12) ; eur 4/pp.  
Boek wordt voorzien.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 26/11 om 13.30 uur : kledingverkoop en modeshow  Marktboetiek Hilde . Heb je 
iets nieuws nodig ?
Kom dan zeker eens een kijkje nemen. Er is geen aankoopverplichting. (let wel : enkel 
cash betalingen, geen bancontact)

Do 5/12 om 10 uur: computerclub. Dit is geen cursus, wel een uitwisseling van gegevens. 
Niet geschikt voor beginners. 2 euro pp.
Vrij 6/12 om 14 uur : Zin om  je beentjes nog eens los te gooien? Dit kan tijdens onze 
dansnamiddag, met verzoekplaatjes uit de  warmste jukebox . DJ Lucien zorgt voor 
een warme middag.
Di 10/12 om 14 uur : proefnamiddag Delicrate. Kom proeven van lekkere delicatessen 
uit Kreta. Er zullen ook lichaamsproducten op basis van olijfolie, keramiek en geschenk-
pakketten te koop aangeboden worden. Inschrijven gewenst.
Do 12/12 om 14 uur : Kom weer plezier beleven op onze maandelijkse bingo. Samen 
maken we er een gezellige namiddag van met leuke prijzen.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag (13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase 
(9.45-11.15) ; gratis
Dinsdagochtend: 10.15-16 uur : patchwork
Dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis

Ma 25/11: kantklossen
Di 26/11: 9.30 uur: centrumraad
Wo 27/11: 9.00 uur: start van nieuwe reeks  leren tekenen 
Vanaf 2/12: invullen van droomformulieren
Ma 2/12: naald en draad / kantklossen

Ma 9/12: 14 uur: digi-spreekuur
Vr 13/12: 14 uur: bezoek van wijkagent

Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum

Sportgala
Van sportlaureatenviering naar sportgala. Een nieuwe naam én een gloednieuw concept. We maken 
er op vrijdag 13 maart 2020 een sportieve feestavond van, waarbij elke Brasschaatse sportclub of 
sporter de kans krijgt om in de prijzen te vallen. En waarbij de inwoners mee beslissen WIE er in 
de prijzen valt. De nominatieronde is gestart! Ken of ben je iemand uit Brasschaat die het afge-
lopen jaar een uitzonderlijke sportieve prestatie neerzette? Geef je kandidaat op via https://www.
brasschaat.be/indienen-kandidaturen-sportlaureaten-2019 Nog tot en met 10 januari 2020 krijgen 
alle inwoners de kans om de Brasschaatse sporters of sportclubs te nomineren die volgens hen op 
sportief vlak buitengewoon presteerden. Binnenkort staat er een uitgebreid artikel in de Parkbode 
(editie december) over dat nieuwe concept.

VERPLEEGKUNDIGEN 
contracten van onbepaalde duur • tewerkstellingsbreuk naar keuze  

Functie: Als verpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de integratie van de somatische en niet-somatische 
zorg van de bewoner met de belevingswereld van de bewoner als uitgangspunt. Door deelname aan het ‘naadloos 
zorgsysteem’ draag je bij tot een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners.
 
Aanwerving voorafgaandelijk aan de deelname aan de selectieprocedure behoort tot de mogelijk-
heden. Laatstejaarsstudenten welkom.

PERSONEELSDESKUNDIGE 
bachelorniveau • voltijds • contract van onbepaalde duur  

Functie: Als personeelsdeskundige ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de personeelsdienst, zowel 
wat de samenwerking betreft als de processen en procedures. Dit omhelst tevens de vlotte verwerking van de 
personeelsadministratie, de invulling en opvolging van de personeelscapaciteit, de budgettaire aspecten van de 
personeel gerelateerde inkomsten en uitgaven en de opvolging van de relevante wetgeving. Meer informatie over deze 
functie en ons aanbod vind je terug op jobat.be.

Ons aanbod: • Boeiend en afwisselend werk in een aangename werkomgeving • Relevante beroepservaring in 
de publieke sector, in de privésector of als zelfstandige tellen mee voor het bepalen van de salarisschaal • Gratis 
hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of 
tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 6,5 • 26 dagen 
vakantie en 11 feestdagen. 

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, 
kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener. Wij bieden 
aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij 
gezien als een partner in de zorg. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waar-
digheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op 
de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te 
zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Interesse? 
Meer info kan je aanvragen via 03 288 20 05 of personeelsdienst@wzgvoorkempen.be. 
 
Je kan voor meer inhoudelijke informatie of een plaatsbezoek steeds contact opnemen: 
• Voor de functie van verpleegkundige in WZC Verbert – Verrijdt met Jean Van Humbeeck, 
campusdirecteur Schoten (03 680 05 63, jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be) 
• Voor de functie van verpleegkundige in woonzorgcentrum Rustenborg met Ann Claessens, 
hoofdverpleegkundige (03 288 20 98, ann.claessens@wzgvoorkempen.be) 
• Voor de functie van personeelsdeskundige met Marleen Tilborghs, algemeen directeur 
(03 288 20 01, marleen.tilborghs@wzgvoorkempen.be).

Wil je voorafgaand een vrijblijvend bezoek brengen aan één van beide voorzieningen om kennis te 
maken met onze werking, dan kan dit op beide campussen op 19, 26 en 27 november en op 2 en 3 
december, telkens van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Richt je je sollicitatiebrief, samen met een cv en een kopie van het gevraagde diploma, aan Woonzorggroep Voorkempen, 
welzijnsvereniging, t.a.v. personeelsdienst, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, 
of via personeelsdienst@wzgvoorkempen. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 19 december 2019. 
De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. De 
kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een 
wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar. Zij worden bij latere vacatures gecontacteerd.

welzijnsvereniging
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
VAN PRAETLEI 44 - 3DE
Zeer goed gelegen appartement op de 3de 
verdieping met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer en 1 slaapkamer. Cv ketel gas 
(condensatie 2017). Centrale ligging nabij winkels 
en openbaar vervoer. EPC: 1051

€ 69.000

MERKSEM
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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BERENDRECHTANTWERPEN LINKEROEVER

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

DEURNE

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

KAPELLEN

HOEVENEN

HOEVENEN   TE HUUR

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

ESMOREITLAAN 1 - 7DE VERD
Groot appartement (350m²) gelegen op Linkeroever 
in de “Panorama Tower” met prachtig uitzicht op de 
Schelde, Antwerpen en het Mas. Met mog. 3 slpks, 
een inger. kkn met alle toestellen, 2 x bdkr (1 met 
sauna) en een ruim terras over de breedte van het 
app., Living 65m², salon en zitpl. 98m². 2x kelder 
en 2x autostnplts (mog. bij aan te kopen).  EPC: 220
€ 640.000

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 gelegen hoekperceel bouwgr. 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 verd. 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

POPULIERENLAAN 34
Rustig maar centraal gelegen gelijkvloersapparte-
ment met 3 ruime slaapkamers, nieuwe badkamer, 
terras van 11 m² en garagbox. Onmiddellijk 
beschikbaar. EPC: 143

€ 830 + kosten € 70

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

BIST 185 - 1STE
Mooi appartement met 2 slaapkamers en zuid 
gericht terras. Beschikbaar 01/02/2020. EPC: 374

€ 625 + kosten € 45

KROKUSLAAN 1 - 2DE
Zeer gunstig gel. app. op de 2de verd. met een inkomhal 
en apart toilet, een ruime liv. van 36 m², een mooie inger. 
kkn, 2 grote slpks en een luxe inger. bdkr met ligbad, 
dubbele lavabo en aansl. voor wasmach. en droogkast 
is voorzien . Op de zolderverd. is er een aparte berg-
ruimte. Er is mog. een aparte gar. bij aan te kopen. Dit 
appartement geniet van een hoge afwerking! EPC: 543
€ 237.500

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

EKEREN      TE HUUR

‘S GRAVENWEZEL    TE HUUR

STABROEK

EKEREN

WIJNEGEMSTEENWEG 30 - GLV
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers in cen-
trum van ‘s Gravenwezel. Mooie ruime étalage. 
Geschikt voor vele doeleinden.Handelsruimte ca. 
45 m² en kelderruimte ca. 25 m².

€ 700

MISPELAARLAAN 45
Nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers, zuid 
tuin met achteringang. 2 parkeerlplaatsen via de 
Esdoornlaan. EPC: 59

€ 1.200

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

€ 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)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

DEURNE
BISSCHOPPENHOFLAAN 72 - 3DE
Appartement op de 3de verdieping met als indeling 
een inkomhal, apart toilet, living, open keuken, 2 
slaapkamers, een badkamer en een klein balkon 
vooraan. Op het gelijkvloers is nog een bergplaats 
voorzien. Centrale ligging nabij openbaar vervoer, 
uitvalswegen en op wandelafstand van basis-
school. (momenteel verhuurd aan €600). EPC: 647
€ 129.500

(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. Auto-
staanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000
(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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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D
S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.beNotarisassociatie
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.
MERKSEM: Distelhoek 2A - Appartement 1ste V–R met 
hal, woonkamer, WC, badkamer, keuken met terras, 2 
slaapkamers, kelder en autostaanplaats.
MERKSEM: Zwaantjeslei 59 – bouwgrond met garage 
– groot 270 m²

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Wij zoeken:

• Schrijnwerker / Meubelmaker mét ervaring

• Plaatser Keukens en Interieur (in loondienst)

• Medewerker Projectteam / Administratief bediende
 (liefst met kennis van interieur, voor het uitwerken van projecten en
 ondersteuning van allerlei administratieve taken)

Je mag rekenen op een voltijdse tewerkstelling en een mooie verloning.

Voor info en een gesprek graag mailen naar Wim Herrijgers - wimh@keukensvasco.be
Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

TUINEN
KRISHERRMANS.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

Lokale politie Brasschaat onderschept 
2 keer levering van drugs 

Zondag 17 november werd een Nederlands voertuig met 3 inzittenden gecontroleerd door 
de interventieploeg van de lokale politie Brasschaat op de park & ride zone aan de St Job-
sesteenweg.  De bestuurder van het voertuig was onder invloed van drank en drugs. Tevens 
werden XTC pillen , marihuana en een verboden wapen in beslaggenomen. De 3 verdachten 
werden gearresteerd.
Eerder deze week, in de nacht van donderdag op vrijdag, werd ook al een voertuig gecontro-
leerd dat de aandacht van de interventieploeg trok. Het voertuig reed immers zeer langzaam 
op de Sint-Jobsesteenweg en stopte in de Durentijdlei. De  inspecteurs controleerden het 
voertuig en merkten dat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs.  Op de pas-
sagierszetel lagen zakken met 2 kg wit poeder. De bestuurder bekende spontaan dat het 

en de bestuurder werd gearresteerd. Er werd nog een buurtonderzoek verricht in de omgeving 
van de Durentijdlei, dit bleef echter zonder resultaat.
Het parket heeft de man voorgeleid en de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden
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eigendom verkopen?

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

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

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

 

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

De boekenruilbeurs op basisschool De Vlinder was een groot suc-
ces! De leerlingen brachten veel boeken mee naar school en kon-
den deze dan ruilen voor andere, mooie boeken. Veel leesplezier 
voor de leerlingen van De Vlinder.

BOEKENRUILBEURS “DE VLINDER”
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Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Te huur: Brass. C. klein 
glv. app. 1 slk. alsook app. 
1e V. lift, 2 slk. Donksest. 
14. Inl. 03/651 77 68

Dringend te koop we-
gens verhuis: kast & ta-
fel, 6 stoelen: € 625, zetel 
5 pers. m/longchair: € 595, 
1 pers. boxspring-bed: € 
445, alles lichtgrijs.0495 
244 777  

Gepensioneerd. Zoek 
werk/bezigheid. Admini-
stratief werk. Veel ervaring 
in verzekeringen. Dage-
lijks voormiddag, maar be-
spreekbaar. 0476 205 515 

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

Intensievere samenwerking met 
scholen voor drugpreventie 

Om het drugbeleid in de scholen en het recent opgestelde actie-
plan tegen drugs kracht bij te zetten, gaan de gemeente en alle 
scholen nog intensiever samenwerken. Elke school zal daarin 
eigen accenten blijven leggen in sensibilisering en sanctionering. 
“Alleen door intensieve samenwerking kunnen we samen het 
hoofd bieden aan deze groeiende uitdaging”, zegt schepen van 
onderwijs Inez Ven. Vlak voor de zomer kondigde Brasschaatse 
burgemeester Jan Jambon aan de toenemende drugproblema-
tiek op scholen gestructureerd te gaan aanpakken. Dat met een 
stuurgroep waarbij politie, onderwijs, jeugdwerkers en sociale 
diensten betrokken werden. De afgelopen weken en maanden 
is daarrond stevig gewerkt, vooral dan op preventief vlak. Dat 
luik van het actieplan is ondertussen een aanvulling op de reeds 
toegenomen politiecontroles en moet de scholen eveneens in 
staat stellen eigen accenten te leggen in het preventiebeleid 
binnen de schoolmuren. Uit het intensieve overleg tussen de 
scholen en andere actoren is gebleken dat er een heel aantal 
gemeenschappelijke standpunten zijn bovengekomen, waarop 
dan ook stevig de nadruk zal gelegd worden in élke school. Zo 
moet de school een veilige plek zijn voor iedereen, waardoor 
drugs of andere genotsmiddelen er geen plek hebben. Als een 
leerling dan toch met een verslavingsproblematiek zit, moet het 
in een vertrouwde omgeving op de school zelf terechtkunnen 
voor persoonlijke opvang. De scholen zien voor zichzelf ook een 
belangrijke taak weggelegd in het weerbaar maken van jonge-
ren. Zo is er veel sociale druk, waardoor sommigen de eerste 
aanraking met drugs niet kunnen afwenden. positieve aanpak
Daarnaast willen de scholen vooral de nadruk leggen op een 
positieve aanpak van leerlingen die betrapt worden. Met res-
pect voor de privacy, maar eventueel met de nodige sancties 
indien de problematiek blijft aanhouden bij het individu. Nauw 

de politie moeten zorgen voor een kader dat de trends blootlegt, 
maar ook zorgt dat er binnen de schoolmuren geen politionele 
praktijken hoeven toegepast te worden. “Ik ben zeer tevreden 
dat we met alle Brasschaatse scholen tot een gemeenschap-
pelijk standpunt tegen drugs zijn gekomen” -schepen Inez Ven 
begeleidende brief In de komende dagen zullen ook alle ouders 
van de schoolgaande jongeren een brief ontvangen waarin die 
keuzes worden toegelicht. Op die manier proberen we op een 
heldere en duidelijke manier aan te geven hoe we samen aan de 
slag gaan om deze uitdijende problematiek aan te pakken. Bij de 
politie van Brasschaat kwamen in het verleden al signalen binnen 
over een stijgende drugproblematiek. Ook vanuit de scholen, 
terwijl daar vroeger eerder een perceptie was dat het probleem 
zich daar niet voordeed. Daarom werd in samenspraak met al de 
betrokken actoren het drugpreventie- en actieplan uitgestippeld.

Nieuwpoort vakantie: ap-
partement+garage, midwk 
wk wkend, vlakbij zee, 
www.kusttehuur.be - Oost-
duinkerke/Nieuwpoort: 
villa a/d duinen zeedijk 
200m alle periodes, www.
duinenhuis.be , gratis fol-
dertje, gsm 0476 584 132

Te huur: huis met voor-en 
achtertuin-living-keuken 
één slaapkamer-badk/
wc-terras. Wielewaaldreef 
9 Gooreind Tel 03 663 
23 61 

Bijles Frans, Engels, Ne-
derlands, alle niv. exa-
menbegeleiding - samen 
met uw kind studeren bij u 
thuis. 0496 138 467 

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren,in-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. • Snelle en 
correcte afhandeling • Ook 
met schade of zonder keu-
ring • Contante betaling • 
Steeds bereikbaar (7d7 
en 24h/24h) Tel. 0476/345 
800

Horlogebandjes 
Juwelier Denys & Co

Bredabaan  246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Man zoekt werk, poetsen, 
strijken, tuinw., klusjes. 
Eng. 0465/165 694

DE LEZER vzw
Programma 2019-2020

Dinsdag 3 december om 20 uur in De Bibioase (achterzijde hoofd-
bib), Bredabaan 407 Brasschaat DE KEUZE VAN DE LEZER Frans 
VAN DEN BERGH (Standaard Boekhandel Brasschaat) praat met 
Jacques Decru (De Lezer vzw) over zijn tien favoriete boeken. 
(Gratis - reserveren gewenst: info.bib@brasschaat.be).

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

Dakwerken: Alle klei-
ne dakwerken, garage, 
tuinhuis, goten, enz. Ook 
herstellingen. 
0474/204 607

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

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

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk thuis ge-
bracht. 0484/ 600 866

Te koop: 12 auto’s in ver-
pakking, 15 los, gr. wasm. 
jongenskl. zelfs nieuw 
kabouter plop spel, trein 
Tomas sporen en accesoi-
res. p.o.t.k. 0477/576 689

Geren. app. te huur, Bre-
dabn Brassch. 1e V. Lift, 
nwe kkn, bdkr, wc, 2 slpks, 
CV op gs, centr. gelegen 
vlakbij school en bushalte. 
Rustig app. € 695 p/mnd + 
65 kosten. Te bezicht.  na 
afspr. Tel. 0475/440 536 - 
0474/920 434

KUNSTGROEP TAKE 5   
STELT TENTOON.

Waar: Sint Jozefkapel  Augus-
tijnslei 76 Brasschaat Wanneer: 
23/24 november  30 november en 
1 december telkens van 11 tot 18 
uur De Kunstgroep TAKE 5 is een 
groep van 5 kunstenaars die zich 
verenigd hebben om verschillende 
disciplines van de kunst te beoe-
fenen.  Als autodidact  of opgeleid 
in een academie hebben ze alle 
5 de intentie om via  de gekozen 
discipline hun zintuigelijke waarne-
ming en innerlijke ervaring weer te 
geven. Het doel van TAKE 5 is om 
de gerealiseerde werken tentoon 
te stellen en de confrontatie met 
de bezoeker aan te gaan. Door 
hun verscheidenheid bieden ze 
het publiek een gevarieerd be-
zoek aan. Disciplines: Keramiek, 

De leden van Take 5: Ann Schiltz, 
Conny Pieterse, Luc de With, 
Michel De Smet en Wim de Groot

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

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

Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Te huur: luxe app. 2e 
V met lift, zonnige liv., 2 
slpk, gr. badk., ing. kkn, 
kelder., gar., Molenweg 11, 
Brasschaat. €845 + €50. 
Tel. 03/605 90 01. Enkel 
rustige personen.

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

Klusje dat maar blijft 
liggen? Tuin die maar niet 
onderhouden geraakt, bel 
mij. 0486/53.30.74 Fac-
tuur mogelijk

Te huur: 
assistentiewoning 2 slk. 
03 666 37 58

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02

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

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

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de ver-
diep, grote living, slaap-
kamer, dressing of bureel, 
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 745 (water-lift inbe-
grepen) tel 0470/313 126

Vrouw zoekt werk, huis-
houdhulp, schoonm., baby-
sit, strijken. 0465/545 858

FONOPLATEN. Koop 

soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188

Looking for job, cleaning, 
babysit, ironing. 0465/101 
764 Nancy

KERSTGESCHENKEN
KERSTKAARTEN, 

ALLERLEI

Brasschaat
We nodigen u  uit op  onze 

ningsuren zijn van 11u tot 17 u .

ken, rozenkransen en cd’s 

euze en profane kerstkaarten, 
kerstgeschenken, kaarsen. 
Democratische prijzen. Bij 
aankoop vanaf 10 euro geven 

alle inkaderingen en kaarsen.

Inkom: Kapelsesteenweg, aan 

Parking om de hoek op het 
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

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

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

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

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

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

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

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

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

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

Epc 483/m² (vg,wp,gmo,gvkr)

KAPELLENBOS: 

Kangoeroewoning/kantoorvilla 
op ca 6.700m². Ruime living op 
kasteelvloer + OH, bureel, 2 à 

5 slaapkamers, 2 badk, dubbele 
gar, wijnkelder, grote in te richten 

zolder, enz. Op te frissen.

€ 795.000

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

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

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

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

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

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK WANDELT!
Woensdag 04/12 is onze laatste wandeling voor 2019.  We sluiten ons wandeljaar devoot af en 
wandelen door het kloosterdomein van de Franciscanessen naar het Beersgat in Wuustwezel. 
Marie de la Passion was de stichteres van de Orde van de Franciscanessen en gaf toestemming 
om in Gooreind een vormingshuis voor missiezusters op te richten… Het vervolg komen we te 

van het rusthuis Amandina. We verzamelen om 13.30u aan ons lokaal Drieheem en rijden met 
carpooling naar Gooreind. Afstand +/- 8 km met tussenstop. Wees sportief en kom mee doen! Wie 
wil meerijden… graag een seintje a.u.b.(i.v.m.carpooling)
Info : Marcel en Monique – tel 03/651.64.66.  -  GSM 0474/31.41.75.
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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

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):
30/11 Haemels Karin 0475/846 436

1/12 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

30/11 Pauwels Dirk 0468/211 404

1/12 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

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

GFT

MAANDAG   2
D I N S D A G    3
WOENSDAG   4
DONDERDAG    5
VRIJDAG     6
ZATERDAG     7

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

MAANDAG   25
DINSDAG   26
WOENSDAG  27
DONDERDAG  28
VRIJDAG     29
ZATERDAG   30

Ophaling huisvuil november

Ophaling huisvuil december

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Bakkerĳ Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk

Wĳ zoeken vele handen voor het vervaardigen en verkopen 
van ons ambachtelĳk brood, onze verse pistolets, 
onze fijne patisserie en heerlĳk belegde broodjes

Voor onmiddelĳke indiensttreding.

STUDENTEN 
zaterdag en/of zondag

VERKOOPSTER 
jong en dynamisch

BANKETBAKKERS
Mag flexi zĳn.
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-20%

En -10% op alle bestellingen!1,2

Op alle stockartikelen zoals hout,
platen, deuren, parket, laminaat, gevels,

terrassen, werkbladen, enz.1

BLACKFRIDAY

Hoogmolendijk 4, Schoten | www.martenshout.be

VRIJDAG IN DE HOUTSHOP
TOT MAANDAG IN DE WEBSHOP

Op zondag 17 november 2019 organiseerde de wedstrijdleiding van 
Acro en Tumbling ons jaarlijkse clubkampioenschap in Sporthal Drie-
hoek. Zoals op een echte wedstrijd konden de gymnasten voor de 
eerste maal hun oefeningen tonen en laten beoordelen door een echt 
jurypanel, een ideale voorbereiding dus voor het wedstrijdseizoen dat 
binnenkort van start gaat… Het aanwezige publiek kreeg de kans 
om zowel de Acrogymnasten op de Olympische vloer bezig te zien 
alsook de Tumbling gymnasten op de lange tumblingbaan, een ge-
slaagde combinatie van beide disciplines. Tussendoor gaf ritmisch 
kampioene Lieselotte Diels twee knappe gastoptredens (zij behaalde 

weer een ideale gelegenheid om te tonen hoeveel werk onze leiding 
steekt in al de voorbereidingen en trainingen van de gymnasten, en 

-

helpers die weer paraat stonden om hier een geslaagde dag van te 

GESLAAGD INTERCLUBKAMPIOENSCHAP ACRO II GYM!

graphic solutions 4

in   rasschaatb
PAS FOTO

graphic solutions 4 you

Van de Wiellei 33  • 2930 Brasschaat 

03-651 41 78 • info@klik-graphics.be 

www.klik-graphics.be

Poetsvrouw zoekt werk, 
hardwerkend, ref. en erva-
ring. 0466/044 475

Te huur app MtH 2eV. 
1 slpk, 1 bdk., 1 liv. met 
open kkn, balkon + 2 au-
tostnpltsen. € 585 p/mnd. 
0475/897 634

Te koop: 2x3 zit bruin 
leder z.g.st. Samen € 500. 
0486/407 998

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

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

Tuinwerk, afwassen en 
poetsen, schilderen. Tel. 
0466/336 364

Te koop: 4 winterb. op me-
talen velgen 195/65R15 
z.g.st. + 1 ban Michelin 
als nieuw 195/65R15. Prijs 
o.t.k. Tel. 0479/862 937 of 
03/663 31 13

Te koop: ± 12m³ droog 
hout gekliefd eik + beuk. 
Zelf afhalen. Prijs o.t.k. 
Tel.  0479/862 937 of 
03/663 31 13
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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: Kl. app. liv., 
badk., kkn, bergpl., 1slpk, 
terr., autostnplts. €595/
mnd incl. verwarming. 
03/651 48 02

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

NU -30%
op het DATCHA

assortiment

Oh’Green Ekeren, Kapelsesteenweg 511-517 - 2180 Ekeren

®

Ekeren
binnenkort werken 
wij aan de winkel 

en wordt
ohgreen.be

by

by

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat




