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met

Simply
the best!

parkbode
actueel

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

KO M S
G
LAN

Mariaburg - Brasschaat
GLWRWYULMYDQX]DWX

DUBBEL OP DE KLANTENKAART!

OPENDEUR
DAGEN

DE GELDER
FASHION

-10%

de Gelder
Herenmode
Handelslei 27,
Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90

KORTING
op de
hele nieuwe
herfst- en
wintercollectie

Openingsuren:
ma t.e.m zat 10-18u
met GRATIS PARKING
100m verder

t.e.m. 31/10/18

Win Safari voor
2 naar Kenia

w
Nieu.a. nov.
v
l
e
t
toes

RA
INF STER
Ovan 5 min
BO
emo
u!

of win één van
de vele andere prijzen

D

voor

Voucher voor

1 gratis sessie
(infraslim + infraroodﬁets)
Geldig t.e.m.
20 oktober ‘18
Enkel voor nieuwe klanten

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

NIEUW te Sint Job
Brugstraat 21 • 03/2977556

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

Ook te Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem, Beveren,
Boechout, Brugge, Deurne, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Keerbergen, Lier, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver.

Dames • Heren

EŝĞƵǁĞŽůůĞĐƟĞ

Art & Design

LAAT JE INSPIREREN
ĞũƵŝƐƚĞŬůĞĚŝŶŐŐĞĞŌũĞǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ
een boost en doet je stralen,
op elk moment van je drukke dag.

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat
Tel. 03-651 32 34
Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat
Open : Di t/m Za
van 10u tot 18u
Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com
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N-VA Brasschaat
MIJN GELIEFDE BRASSCHAAT !
Toen ik, 17 jaar, in de lente van 1966 voor het eerst in Brasschaat kwam, omdat ik, Schotenaar, lid was geworden van
de Brasschaatse Atletiek Club, overviel mij een onvervalste
coup de foudre. Ik werd namelijk op slag dolverliefd op die
prachtige gemeente. Ik werd onmiddellijk opgenomen in een
formidabele vriendengroep, leerde via de sport Mieke kennen,
in 1972 trouwden we en van dan af wist ik dat ik nooit nog
ergens anders zou kunnen gedijen.
Ik ben geen gematigde diplomaat, geen gedreven politicus. Ik
ben ook geen idealist, maar eerder een realistische romanticus. Op sommige terreinen zelfs een einzelganger. Ik heb het
dan ook nooit over macht, maar over leiderschap, niet over
politiek, maar over hanteren van gedachtegoed.
Van kindsbeen af en zeker tijdens mijn carrière als theatermaker heb ik veel nagedacht, veel gedurfd en veel gedaan.
En dat lang vooraleer er een nieuwe Vlaamse beweging op
gang kwam, oprijzend uit de as van haar voorganger. Het was
dan ook bijzonder merkwaardig dat die frisse politieke wind
aangewakkerd werd door die drie pijlers van mijn gedachtegoed. Denken. Durven. Doen. Daardoor manifesteerde er zich
in mij een organische aantrekkingskracht naar die nieuwe
beweging toe. En toch bleef ik in de openbare praktijk neutraal. Schijnbaar ver weg van de soms verguisde, dan weer
schimmig-onduidelijke politieke arena.
Tot minister Jan Jambon bij ons in de living aan tafel kwam
zitten. Met de vraag of ik een bijdrage zou willen leveren aan
vooral het culturele aspect binnen het beleid van een aantrekkelijke gemeente zoals de onze.
Ik ben 70 intussen en heb onlangs een boek uitgegeven. Een
manifest in verhaalvorm. Mijn geestelijk testament. Met kritiek op en over van alles en nog wat. En toen Jan me die vraag
stelde, besefte ik dat ik ja moest zeggen. Dat ik niet langer
wat schamper glimlachend aan de zijlijn kon blijven vegeteren. Dat ik consequent zou kunnen zijn met zowel hetgeen
waarover ik gans mijn leven had
nagedacht als met hetgeen ik gedurfd en gedaan had.
Vandaar, mijn geliefde Brasschaat,
dat ik me hier en nu en zeker op
14 oktober aan jou presenteer om
je daarna, naar ik hoop, van dienst
te kunnen zijn.
Ferme knuffel,

Eenzaam of hulpbehoevend, ik bied 24 op 24
hulp. Ook tijdens het weekend met ref. 0468/030 703



GEZOCHT: Klusjesman
16u/wk, met contract, voor
SINJOOR MAKELAARS
te Merksem. TAKEN: Onderhoud kantoor binnen
en buiten, tuinonderhoud,
schilderen, kleine borden
plaatsen, ... kortom een
handige Harry! PATSY@
SINJOOR.BE

Gebit
gebroken?

Met garantie

Klaar terwijl U wacht

Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk



BIJLES wiskunde, wet.
brasschaat/ekeren/kapellen 0470-826155



Problemen met de Computer of Laptop zoals,
vastlopen, heel traag
zijn, vreemde meldingen
krijgen of andere lastige dingen. Bel mij en ik
kom kijken. Puur privé.
joshart@telenet.be Zoersel 03/3852850


Poetsvrouw zoekt werk,
strijk, erv. pr. o.v.t.k. Spr.
Eng. 0485/570 172

Te huur: app 2e verd in

augustijnslei, Brasschaat.
Living op massieve parket,
open keuken( met toestellen) en berging. 2 slaapkamer + dressing/bureau.
Badkamer met bad/douche,aparte wc. Terrassen
voor en achteraan. Ondergrondse garage. Geen
lift. Huurprijs: 780 + 75
kosten. Tel. 0477.78.89.16

Kaart 324
EVANGELISCHE KERK LageBrasschaat

Eredienst

elke zondag om 10 uur.

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78
Inleveringdag Schoenendoosactie: za. 13 oktober ts 14u-17u..

VIEF OP UITSTAP NAAR YERSEKE

Op 20 september bracht Vief Brasschaat een bezoek aan Yerseke.
Zij bezochten er een mosselbedrijf en de oesterputten en smulden
nadien van een potje lekkere verse mosselen.

Nieuw
Speciaalzaak danskledij

• Eigen fabricatie

Alex

Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

Maillots Pavlova
Churchillaan 246
2900 Schoten
openingsuren: woe - vrij 10u - 18u
zat 9u - 17u

Tel. 035 00 13 18
info@maillots-pavlova.com
www.maillots-pavlova.com
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!

Bredabaan 792 - Brasschaat

ZIJN WIJ OP
ZOEK NAAR U?
LOODGIETER / INSTALLATEUR SANITAIR
& CENTRALE VERWARMING

WWW.DIDIER-CDENV.BE

CD&V
#versterkonsteam #voltijds #ervaring
#nl/fr #zelfstandig #teamverband
#interesse? #contacteerons

BRASSCHAAT

PLAATS

7

00

+32 (0)3 312 43 29
Bredabaan 179 - Merksem

DIDIER
VAN DOOREN

Official
partner of

reat

g
deals
-

Gevraagd

CASH
BACK
TOT
€75

verkoopster

dave@brovan.be
www.brovan.be

Wilt u investeren in een nieuwe thuis?
Of gaan studeren ver weg van huis?

13 u week

BAKKERIJ
VAN HUNSEL
T. 03 645 04 47
ZANDSTRALEN

Tijdelijk €75
cashback bij aankoop
van een A+++
Beko droogkast
Actieperiode:

1-10-2018 t/m 30-11-2018

Actievoorwaarden:

mybeko.be/droogkasten

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

Wat u wilt, daar wil Argenta bij helpen.
Met een lening* op maat.
Argenta Spaarbanknv, kredietinstelling naar Belgisch recht, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen -tel.: 03 285 51 11, e-mail:
info@argenta.be, website: www.argenta.be. *Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van
het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank. nv, Belgiëlei
49-53, 2018 Antwerpen, btw BE0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Onder
voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

BekoBelgium

Beko_Belgium

be.beko.com

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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
Zie ook www.argenta.be
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Man zoekt werk, tuin,
schild., klusjes.
.0486/797 441

Brasserie



Alle renovatie: San., badkamer, tegelw., schilder.,
gypr. 0477/867 713



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

GEZELSCHAPS
DAME
Ook voor
gehandicapten

0483/239 366

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepensioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Te huur: 6 autostnpl. Hofstr. 30. 0476/769 706

‘s Middags de
middaglunchmenu

Alles opruimen in kelder, oude met., schild.
0488/573 521

vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s





Verhuizingen, oude toest;
tv, enz. 0485/849 187



TE HUUR: Glvl App,
110m², 2 slpk, garage,
tuin, Pauwelslei 199,
880€/m kosten in, vrij 1
dec, inl ter plaatse.



TE KOOP: Volledig gerenoveerd app. Vinklaan
4 te Brasschaat. Woonkamer, keuken met toestellen, 2 slp en terras
(WZW), badkamer, toilet
en garage met grote oprit. Vrij vanaf 1 okt 2018.
Meer info: 0496/302 022



Bijles wiskunde door
leerkracht (1e t/m 4e middelbaar) 0472/605 034


Kapper aan huis!!!
Tel. 0471/038 747
Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert een
selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

POLYVALENT
WERKVROUW/MAN
SCHOONMAAK

Bredabaan 537
Brasschaat
03/653 20 77

€

1150

reserveren is wenselijk
OP = OP!
De restaurantkaart en
seizoens menu’s blijven
beschikbaar tot 21u.

Woensdag 3 oktober
Dagsoep
Kip met rijst
en currysaus
'HVVHUWRINRႈH
Donderdag 4 oktober
Dagsoep
Balletjes in
tomatensaus, frietjes
'HVVHUWRINRႈH
Vrijdag 5 oktober
Dagsoep
Bakharing
met ajuinsaus
'HVVHUWRINRႈH



Maandag 8 oktober
Dagsoep
Konijnbout op
Bourgondische wijze
'HVVHUWRINRႈH



Zaterdag en zondag
geen dagschotels maar
uw keuze “à la carte”.

Dames en heren, verwen
uzelf. Pedicure €35, manicure € 20, a. huis m. voetmassage. Ingegr. nagels,
eksterogen. Erv. Enkel op
afspr. 0496/908 029
Collecties: Ik koop LP’s
45T, cd, dvd, jazz, pop, klassiek. Ook strips, boeken.
Beste prijs. 0475/376 496

Ik zoek poetswerk in huis,
strijk, e.a.w.. 0467/796 001

U kan ons steeds
volgen op facebook of
www.2wheelers.be

• Niveau E1-E3
• Contractueel – Deeltijds
• Aanleg werfreserve

functie: Als polyvalent werkvrouw/man schoonmaak werk je in een dynamisch team dat instaat voor het
onderhoud van onze scholen en gemeentegebouwen.
proﬁel: Je werkt zelfstandig en gaat op een respectvolle en discrete manier te werk. Je bent
verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteit, waar netheid en orde vanzelfsprekend zijn. Je
beschikt over de nodige kennis van onderhoudsmaterialen, onderhoudsproducten en poetstechnieken.
Een zeer goede kennis van het Nederlands is belangrijk.
competentieproﬁel: • Collegiaal • Tactvol optreden • Klantvriendelijk en behulpzaam • Vlot kunnen
rapporteren en signaleren • Zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend onderhoudstaken kunnen organiseren en afwerken.
Salaris en bijkomende voordelen: Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot 10 jaar
beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Concreet heb je voor een deeltijdse functie (19/38) met 5 jaar
anciënniteit een brutomaandloon van 976,15 euro en met 10 jaar anciënniteit een brutomaandloon
van 997,07 euro. Als bijkomende voordelen heb je recht op maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding en een
hospitalisatieverzekering. Het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Je hebt recht op 35 vrij te plannen
vakantiedagen en 14 feestdagen.
Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met
respect voor de work-life balans? Ben je gepassioneerd door poetsen?

Schrijf je uiterlijk op 14 oktober 2018 online in via onze website www.brasschaat.be. Enkel wanneer we samen
met jouw kandidatuur een cv en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur
in aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure. Graag deze documenten toevoegen
aan je cv Warehouseproﬁel. Na een eerste cv-screening word je uitgenodigd voor een kort verkennend gesprek,
ben je daarvoor geslaagd volgt er een praktische proef.

gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

ONDERHOUD
MACHINES (hulp)
•
•
•
•

Min. 16 jaar
Gemotiveerd
Je kan zelfstandig werken
Woensdag na de middag ± 4 uur

Interesse ?
Stuur je cv naar: Inge.groven@gravo.be
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CADEAU
PAKKET

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

SMARTPHONE
“NOKIA 1 DARKBLUE”
- OS: Android 8.1 Oreo GOTM
- Intern geheugen: 8 GB
- Schermgrootte: 4.5 inch.
Advies-verkoopprijs

SCHEERAPPARAAT
“S1510/04”
- Accu Li (40’ gebruiksduur)
- CloseCut-systeem
- Flex-scheerhoofden:
4 draairichtingen
- Uitklaptrimmer.
Advies-verkoopprijs

€ 89,99

+

€ 59,99

HAARDROGER & STIJLTANG
“HP8640/60”

Alweer een creatief BOX&GO-idee van SPLEND-it ID! BVBA. *Aanbieding geldig zolang de vooraad strekt!
*Voorwaarden te raadplegen op www.hubo.be. Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en incl. recupelbijdrage (zie www.recupel.be).

Brasschaatse Film,

99,-

- haardroger: 2100 W, 6 standen
- stijltang: max 210°C.
Advies-verkoopprijs

199,97

€ 49,99

Bestel nu je CADEAUPAKKET* tussen 1 en 14 oktober
op HUBO.BE en haal dit pakket af in de door jou
gekozen HUBO op vrijdag 2 of zaterdag 3 november ‘18.
Snel want het aanbod is beperkt!
SPATWATERDICHT LED-TL
1 X 18 W

BETONPLEX 244 x 122 cm - 18 mm
481588
10,06/M²

597062

29,99

51,59

14,99 -49
29,95

%

-41

%

2 X 18 W
597063

24,99 -44
44,95

%
ENKEL BELGIË

ISOLATIEPLAAT “STYRODUR”
250 x 60 cm

TAND EN GROEF!

- geëxtrudeerd polystyreen platen
- voor spouwmuurisolatie, hellend dak
- goede thermische isolatiewaarde,
drukweerstand en
geringe wateropname.

Dikte / Rd-waarde

Prijs

Actie prijs

3 cm / 0,90 m²K/W

10,69

6,89
8,99
11,49

091950

4 cm / 1,20 m²K/W
091951

5 cm / 1,45 m²K/W
091952

13,99
17,89

-35%

ENKEL BELGIË

Toepassingen:
- éénmalige betonbekisting
- allerhande toepassing zowel binnen- als buitenshuis (overdekt).

ACCU KLOPBOORMACHINE
“PSB 1800 LI-2”
- accu: 18 V Li-Ion 1,5 Ah
- 0-400/1350 t.p.m.
- max. koppel: 38 Nm
- snelspanboorkop: 10 mm
- 1-uurslader.
883310

279,-

149,-

-46

%

ENKEL BELGIË

Mits registratie binnen de 4 weken na aankoop.

MET 2e ACCU EN SYSTEMBOX
MET 241 ACCESSOIRES!
Met klopboorfunctie: 22250 s.p.m.!

ENKEL BELGIË

De promoties zijn geldig tot 14/10/2018.
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Organiseer jezelf, thuis en op je werk,
MET DE NIEUWE AGENDA’S 2019
verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Bestel online
of kom een

kijkje nemen
in onze winkel.

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.repro.be
KANTOOR

TEKEN & PLAN

MEETGERIEF

COPYSHOP

4'241DXDCÃ$TGFCDCCPÃ$/GTMUGOÃKPHQ"TGRTQDG

www.de-glazenwasser.be
kinderdagverblijf Tierlantijn De Blokkedoos viert 10-jarig bestaan.
Brasschaat, 28 september, 17u30 – 19u
Op vrijdag 28 september is het feest in kinderdagverblijf De Blokkedoos van Tierlantijn: dan bestaat
de crèche naast het Klina ziekenhuis in Brasschaat 10 jaar. Dat wordt gevierd met een hapje en een
drankje in het bijzijn van alle medewerkers, ouders en natuurlijk ook de baby’s en peuters van het
kinderdagverblijf. In september 2008 opende het gloednieuwe gebouw van De Blokkedoos onder
de vleugels van de toenmalige vzw ‘t Hemeltje. Het werd meteen het nieuwe onderkomen voor de
medewerkers en kinderen van de Brasschaatse kinderdagverblijven “het Molentje” en “’t Hemeltje”
van diezelfde vzw die toen dichtgingen. Daarmee was De Blokkedoos (met toen plaats voor 42
kindjes) meteen zo goed als volgeboekt. Momenteel kunnen er 46 kinderen in De Blokkedoos worden opgevangen, maar ook met die verhoogde capaciteit zijn alle plekjes in onze opvang altijd snel
volzet. Op 1 januari 2017 nam OLO vzw uit Brasschaat De Blokkedoos over van vzw ’t Hemeltje,
op hun vraag. OLO vzw bouwde de afgelopen jaren een netwerk van inclusieve kinderdagverblijven
uit, onder de naam ‘Tierlantijn’. Inclusief betekent dat er zowel kindjes met als zonder beperking
kunnen worden opgevangen. Ook Tierlantijn De Blokkedoos (zoals we nu heten), werkt inclusief.
Kindjes met een beperking zijn bij ons even welkom als andere kinderen!

Te huur: Nachtegaallaan
Brasschaat 2de etage
3 slpk, balkon voor, terras achter. Elektr. rolluiken, stenen vloeren,
geen lift. Nieuwe keuken
en inloopdouche, garage. All inn €754/mnd
0478/364 463 - 03/651 91 67
marc.permentier@proximus.be

Voor al uw tuinwerken
opkuisen blad, snoeien,
enzoverder... Ook aanleg & onderhoud van
tuinen, ook het plaatsen van klinkers enz…
Ook uw omheining
kan door ons geplaatst
worden. Bart Franken
0476.46.62.16

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD
Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste!
Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

ik zoek
vliegenramen
.be

Wij doen mee!
Opendeurdagen
zondag 7 oktober
Smederijstraat 24/4 - St Job
achteraan industrieterrein Kloosterveld
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VZW +3 CENTRUM
alias DE REMISE
MIJN TWEEDE LEVENSWERK
Een uniek instituut in Vlaanderen of
misschien wel de hele wereld!
Van , voor en door senioren.
80 VRIJWILLIGERS met een
PLAATS
onbegrensde
inzet
voor
“hun” remise.
Laat het zo blijven!

17

Jef Konings

Met uw stem kan ik dit
werk nog enkele jaren
voortzetten. Zo niet....?
Niet komen schreeuwen hé!
DANS MET ONS MEE !

+RXMHYDQPX]LHNHQEHZHJHQ".RPPHWRQVPHHGDQVHQLQHHQ
JH]HOOLJHRQWVSDQQHQVIHHU:LMGDQVHQLHGHUHGLQVGDJLQGHWXUQ]DDO
YDQ 0DWHU 'HL 'ULHKRHN +HLVODJ  %UDVVFKDDW .LQGHUGDQV YDQ
X ,QWHUQDWLRQDOH GDQV YDQ  WRW X 9ODDPVH
HQ (XURSHVH  GDQVHQ YDQ X ,('(5((1 9$1 +$57(
:(/.20*HHQSDUWQHURIGDQVHUYDULQJQRGLJDOOHGDQVHQZRUGHQ
XLWJHOHJGLHGHUHHQGDQVWPHWLHGHUHHQDIZLVVHOHQGLQWHUQDWLRQDDO
SURJUDPPD0HHULQOLFKWLQJHQ6LHJKLOG5RVVDHUWRI
PLHNDWRHQY]Z#JPDLOFRP HHQ RUJDQLVDWLH YDQ 0LH .DWRHQ Y]Z
+HLVODJVHEDDQ%UDVVFKDDW

STRAFFE VERHALEN VAN DE POLYGOON

LIJSTDUWER 1ste KOLOM

De voorbije 12 jaar heb ik als OCMW-voorzitter heel wat mensen ontmoet,
meer dan u denkt. Bij hen thuis, op een bijeenkomst, in een dienstencentrum of
woonzorgcentrum, op kantoor, toevallig op straat.
Elke keer ging het over een vraag naar advies, hulp of zorg. Een vraag naar houvast.
Is dat iets om zich over te schamen? Zeker niet. Ieder van ons kan onverwacht
terechtkomen in een moeilijke of vervelende situatie: ziekte of ongeval, wegvallen
van partner of inkomen, niet meer 100% voor jezelf kunnen zorgen wegens
ouderdom….
Op dat moment bieden wij als OCMW mee een vangnet. Zorgen voor elkaar, da’s
toch normaal!?
Wie mij kent, weet dat ik rustig van aard ben. Mijn job vraagt dat ook:
individuele vragen hebben geen behoefte om op de voorgrond te staan
of pluimen op de hoed steken. Maar wel om mee te zoeken naar een
houvast en naar kansen om op eigen benen te staan, een springplank
voor de verdere toekomst voor jong en oud.
Ik werk daar graag aan mee.

CD&V organiseerde zondag 23 september een wandeling met
VWUD௺H YHUKDOHQ LQ ZLMN 0DULDWHU+HLGH :HJHQV GH VOHFKWH
ZHHUVYRRUVSHOOLQJHQ ZHUG GH JHSODQGH ¿HWVWRFKW YHUYDQJHQ
GRRUHHQZDQGHOWRFKW'HHHUVWHKDOWHZDVGHSDURFKLHNHUNYDQ
GHZLMN/XF*RZLHRQWKXOGHGHJHKHLPHQYDQGHNHUNGHIDPLOLH
GHOOD)DLOOHHQGHNOHLQHNDSHO0DUFHO6WR௺HOHQYHUWHOGHRYHUGH
JHVFKLHGHQLV YDQ ]DDO 'H .ULQJ +LM YHUWHOGH RYHU GH ¿OPV GLH
HUJHVSHHOGZHUGHQGHLQWHUDFWLHPHWGHPLOLWDLUHJHPHHQVFKDS
HQ GH SHULRGH YDQ XLWEDWLQJ GRRU GH SDURFKLH 1D ]LMQ YHUKDDO
VSHHOGH 0DUFHO QRJ HQNHOH OLHGMHV RS ]LMQ DFFRUGHRQ +HW KHOH
JH]HOVFKDSVORRWGHPLGGDJDILQFDIp%HOOH9XH
0HHUIRWR¶VYDQDIGRQGHUGDJZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP

,N EHQ GDQNEDDU HQ ǦHU GDW LN GDW VWHHGV KHE PRJHQ
doen geruggesteund door topmedewerkers en met
volle inzet van vrijwilligers en mantelzorgers die
Brasschaat rijk is.

PLAATS

BART

5 BRUGHMANS

Graag blijf ik ook na de
gemeenteraadsverkiezingen
weer 100% tot uw dienst.
Ocmw-voorzitter, schepen voor sociaal beleid
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lijst
Onafhankelijken

LISA BUYSSE

STEVEN BROOS

KASPER VANPOUCKE

nr

7

Zonder overstappen naar je school, kot of werk: snel met de tram van B naar A!
Voor duurzaam besturen!

Wonen voor iedereen!
Mee besturen? Het kan!

Voor een verbindend sociaal beleid!
Voor de school van de toekomst!

Voel je vrij in een veilig Brasschaat!
sƌŝũĞƟũĚǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͊

Ruimte voor de ondernemer!

Jongeren aan de macht!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

STEVEN BROOS
LISA BUYSSE
KASPER VANPOUCKE
INGE HERMANS
JOHAN CALUWÉ
INNEKE CLAES
ANNE VANGENECHTEN
SAM LIEGÉOIS
NILOUFAR DOUSTDAR
YOLIEN SCHELLEMANS
GITTE VAN SOOM
MARC JANSEN
ANITA PUT
ERIC NAUWELAERTS
HILDE BUYSSE
CHRIS LAURIJSSEN
ILYA DE ROEY

Solidair in de wereld!
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RUDI PAUWELS
CLAUDIE PLEYERS
MARCEL DEBEUCKELAER
VERA ASSELBERGS
JIM NAUWELAERTS
LUT LISSENS
IVO TOPS
CHRISTINA COP
PETER TORFS
BART VANACKERE
LOUIS VAN GILS
EGBERT VAN WIJK
LUT DELVAUX
JACQUES DECRU
HERMAN LAUWERS
CAMILLA DECLEER

ONS VOLLEDIG VERKIEZINGSPROGRAMMA VIND JE OP WWW.BRASSCHAAT2012.BE
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lijst
nr

7

1

2

3

Steven Broos

Lisa Buysse

Kasper Vanpoucke

4

5

Inge Hermans

10

Johan Caluwé

11

Yolien Schellemans

16

Gitte Van Soom

17

Chris Lauryssen

22

Ilya De Roey

23

Jim Nauwelaerts

28

Lut Lissens

29

Louis Van Gils

Egbert van Wijk

6

Inneke Claes

12

Marc Jansen

18

Rudi Pauwels

24

Ivo Tops

30

Lut Delvaux

7

Anne Vangenechten

13

Anita Put

19

Claudie Pleyers

25

Christina Cop

31

Jacques Decru

8

Sam Liégeois

14

Eric Nauwelaerts

20

Marcel Debeuckelaer

26

Peter Torfs

32

Herman Lauwers

9

Niloufar Doustdar

15

Hilde Buysse

21

Vera Asselbergs

27

Bart Van Ackere

33

Camilla Decleer

MEER INFO OVER ONZE KANDIDATEN VIND JE OP WWW.BRASSCHAAT2012.BE
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Wandel gratis mee met een natuurgids
7 oktober 2018 - Herfstwandeling in het Peerdsbos. Thema:
”Laarse Beek - Habitatrichtlijngebied”. De naam Peerdsbos
dook voor het eerst op in 1434 als “Peertsbusch”. Gelegen op het
gebied van zowel Brasschaat als Schoten is het Peerdsbos het
oudst bekende wandelbos van de gehele provincie. De bodem
vandaag de dag behoort tot het Berken-Zomereiken-type. Er
groeit erg veel adelaarsvaren, wilde kamperfoelie, valse salie,
lelietje van dalen en dalkruid. Een groot deel bestaat uit bos,
meest zomereik, berk en naaldbomen waaronder zowel grove
als zwarte den. De aandachtige wandelaar kan hier veel moois
ontdekken en tijdens deze wandeling gaan we jou daar bij helpen!
Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Brasschaat
903$ $IVSUDDNRPXXURSGHSDUNLQJYDQGH0HONHULMLQ
het park van Brasschaat. De wandeling is gratis. Iedereen van
harte welkom!!!

KFC Brasschaat
vrijdag 5 oktober
20.00u: Res B - Putte
zaterdag 6 oktober
09.30u: U7b - Turnhout
11.00u: U8a - Olve
11.00u: U8b - Zennester Homb.
X8691RRUVH
09.30u: Rupel Boom - U7a
X*RRUHLQG998E
11.00u: Wit Rood Antw. - U9a
11.30u: Sp. Burcht - U12a
12.00u: Wuustwezel - U11
12.15u: Kalmthout - U10
14.30u: St Lenaerts - Res. A
zondag 7 oktober
15.00u: Gravenwezel - 1e pl.
X9HUEU=ZLMQGU8
09.45u: Bonheiden - U15


KFC Exc. Kaart

vrijdag 5 oktober 2018
19:30: Horendonk FC A - Res A
zaterdag 6 oktober 2018
10:30: U11 - SC City Pir Antw D
8.62&0W+HLGH%
10:30: U7 - KFC Berendr Sp. A
10:30: U8 - K. Sint Job FC C
8.69:LOGHUW%
12:00: Zandvliet Sport - U10
69*52(1(1'8
12:30: U21 - F.C. KONINGSH.
20:00: Loenhout SK - 1e pl.
zondag 7 oktober 2018
9HUEU=ZLMQGUHFKW%8



Te huur: ondergrondse
parkeerplaats, omgeving
Lage Kaart / Kaartplein.
Tel. 0475/897 634

Sint-Jozefparochie
Stiltemoment

woensdag 10 oktober om 19.30
u. in de weekkapel. ‘Bruggen slaan’. Eenzaamheid,
individualisme, er alleen voor
staan…, het zijn woorden die
we bijna dagelijks horen, maar
ze zijn ook harde dagelijkse
realiteit. Gelukkig zien we de
omgekeerde, zachte werkelijkheid ook nog. Hoe mensen
met elkaar verbonden zijn, hoe
er voortdurend bruggen worden geslagen tussen mensen.
Kleine en grote. In gezinnen,
scholen en ziekenhuizen. En
met alle mensen over heel de
wereld. Zichtbare en onzichtbare. We denken aan elkaar, we
zorgen voor elkaar, We bidden
voor elkaar, veraf en dichtbij.
9HUERQGHQKHLG LV KHW FHPHQW
van de liefde. Iedereen welkom



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 onmog. 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. J.L.

BABS

Brasschaat
Actief
Bewust
Samenleven
PLAATS
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Babs De Vocht

Student Master
Politieke wetenschappen

Hamer Nutrition Crossduatloncircuit uit de stratblokken
Om de duatlonsport een nieuwe impuls te geven en om atleten in de winterperiode mooie uitdagingen
te bieden, sloegen acht organisatoren uit België en Nederland de handen in mekaar. Onder impuls
van Charles Aernouts (duatlon Etten-Leur) werd een grensoverschrijdend circuit van acht wedstrijden
uitgewerkt. Hiervoor werden aparte sponsors bereid gevonden om dit initiatief te steunen. Er is per
categorie een prijzenpot aan verbonden en deelname aan vijf wedstrijden levert je een mooie T-shirt
op! De eerste wedstrijd staat geprogrammeerd op zaterdag 13 oktober ’18 op het domein Nottebohm
in Brecht. Het verdere programma ziet er als volgt uit: – 1 november 2018: Lichtaart – 4 november
2018: Reusel (Nl) – 2 december 2018: Wuustwezel – 10 februari 2019: Etten-Leur – 17 februari 2019:
Waalwijk – 24 februari 2019: Berendrecht – 10 maart 2019: Retie: prijsuitreiking Hammer circuit na
DÀRRSYDQGH]HZHGVWULMG9HUGHUHLQIRRYHUKHW+DPPHU1XWULWLRQ&LUFXLWYLQGMHRSZHEVLWHVYDQGH
organiserende clubs!



22 oktober | 20.30 uur | Biboase, Bredabaan 407

Snoeien en vellen van
bomen. Goedkoop verwijderen van coniferen
en laurierhagen, uitfrezen van stronken. Eigen
hoogtewerker besch. Tel.
0498/714 812

op zaterdag 6 oktober om 14
uur aan de Remise – Graaf
Reusensdreef 1 – 2930 BrasVFKDDW =DQJHU +HGZLJ 9DQ
Roy en zijn pianist zorgen
voor een aangename muzikale
QDPLGGDJ9DQKDUWHZHONRP
(deze activiteit gaat enkel door
bij droog weer)

Wolkenkinderen, muzikale
vertelling van Birsen Taspinar

Te huur: Verlof in Spanje
in villa met zwembad, 3
VOSNEDGNDLUFRZL¿WY
Vl., ingericht als thuis, kust
1 km. Kan in elk seizoen.
Info via 0486/485 407

Te huur: App. 2de verd.
Reinaertlei 7 Brass. Living,
2 slpk, inger. keuken, badkamer, wc, terras, garage,
HP € 700. gn algemene
kosten. Tel. 0494/700 922







Garageverk. speelg., kinderkleding, jongensfiets
bijna nieuw. 13 okt 10-16u.
Heislagseb. 213, Brasschaat. 0477/576 689



Ik zoek werk, poetsen,
str., babysit, airb&b-hulp.
0487/776 692



Te huur: app. V. Durentijdlei 126 Brass. gar., 2 slpk,
hal, liv., ing. kkn, berg.,
ing. bdk., wc, terr. HP €
720. Vrij 1 okt. 0496/283
600

Terras-optreden





Poolse mannen doen
renovatiewerken: Bezett.,
gypr., beteg., parket,
schild., afbraakw., Ned. gr.
SULMVRႇ5HI7HO
168 of 0496/637 978



Te koop: Opel astra grijs,
5 deurs bouwj. 2012 km.
35000 prijs : € 8.500.
0495/240.191



Te huur: Brass. centr.
app. 1-2 pers. verd. 1 lift,
terras, gar. Donksestw. 14
toplig. T. 03/651 77 68

© Jimmy Kets

Wolkenkinderen komen
van ver en hebben geen
land. Ze wonen op het
dak van de wereld.
Wolkenkinderen moeten
altijd verder, steeds zijn
ze onderweg… Je weet
maar nooit, de storm
loert om elke hoek.

Doorheen betoverende
zang en vertellingen,
horen we de dromen
van de wolkenkinderen
weerklinken.

Deze veeltalige muzikale
vertelling gaat over
dromen, over identiteit,
over onderweg zijn en
een eigen thuis vinden.
Over dromen van een
betere wereld, waar
iedereen zich thuis voelt.

vermeld je naam en
aantal personen

Geniet gratis mee
van deze boeiende
vertelling en schrijf in
dos@brasschaat.be
T 03 650 03 90
een organisatie van dienst
ontwikkelingssamenwerking
en 11.11.11 Brasschaat
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BRASSCHAAT
Lode Bertels legde de basis,
deze ploeg bouwde verder!
PUBLIEKE RUIMTE
ǉ renovatie kasteel en fonteinen
en opwaardering groendreven en
rozentuin

OMDAT MENSEN
BELANGRIJK ZIJN

KLIMAAT &
DUURZAAMHEID

ǉ ondersteuning senioren door
boodschappendienst,
verhoging
mantelzorgpremie, seniorengids

ǉ meer mogelijkheden voor duurzame verplaatsing: Partago deelZDJHQV GHHOǥHWVHQ YRRU NRUWH
ritten, mobit, een eigen minibus
voor elk dienstencentrum

ǉ samen voor een warme buurt:
nabijheid van dienstencentra met
activiteiten door vrijwilligers voor
senioren, organisatie buurtdag,
nieuwe bus mindermobielencentrale
ǉ betaalbaar wonen: bouw van
63 sociale huurwoningen, wat het
totaal brengt op 455
ǉ ondersteuning van wie het even
wat moeilijker heeft: sociale kruidenier, versterking KABAS met
extra aandacht kinderarmoede,
woonbegeleiding, eerstelijnsopvang bij psychische problemen via
kruispunt

ǉ herbestemming van voormalig militaire domein naar sportterreinen voor baseball, speelterrein,
volkstuinen VOTUBRA

ǉ gratis groenophaling
ǉ gratis afhalen compost
ǉ schonere lucht en natuurlijke
airco in de zomer door uitwerken
van bomenbeheersplan
ǉ het hemelwaterplan zorgt voor
vertraagde afvoer regenwater en
voorkomt wateroverlast
ǉ bouw gemeentehuis met regenwaterrecuperatie, zonnepanelen,
verwarming op biomassa uit onze
parken en beplanting

ǉ ondersteuning van mensen met
een beperking: vakantiecentrum

ǉ uitbouw perron noord tot ontmoetingsplek voor jong en oud en
mensen met een beperking, met
DOV WRHULVWLVFKHWURHIGH VSRRUǥHWsen en Den Toren
ǉ Project de Kring: mix van cultuur, gemeenschapsleven en sociale woningen
ǉ Grasdries: ruimte voor het verenigingsleven, Radio Park en een
speeltuin
ǉ renovatie en aanleg van in het
totaal 33 speelplekjes verspreid
over de gemeente
ǉ gezond sporten voor senioren
in de bewegingsparken Maria-terHeide en Antverpia

casa ametza, zinvolle dagbesteding in Kwartier Noord

ǉ masterplan openbare verlichting
(vb. ledverlichting Ternincklei)

www.brasschaat.cdenv.be
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RAAMCOMFORT ZONWERING
ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie
Rolluiken: gratis motor
Screens: gratis motor
Terrasoverkappingen: gratis led spots
Zonnetenten: gratis motor
Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937 info@raamcomfort.be Wim 0472-922464

Coiffure Van Laere
exclusive for

MAROCCANOIL
HYDRATION - SHAMPOO
K\GUDWHUHQGLQWHQVLHIKHUVWHOGGHQDWXXUOLMNHYRFKWEDODQV
EHYDWYLWDPLQHQ$HQ(HQURGHDOJHQ
.DSHOVHVWHHQZHJ7HOZZZFRLႇXUHYDQODHUHEH

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Met de herfst keert ook de Achtkamp terug in Brasschaat.
Deze acht proeven worden dit jaar voor de 69ste keer al
georganiseerd. Op 21 oktober wordt gestart met de tĳdrit
van 1 kilometer. Dan volgen er nog vĳf zondagen met zeven
proeven. Dat zĳn de 200 meter, het verspringen, de tĳdrit
van 6,5 kilometer, het kogelstoten, de veldloop en de veldrit.
Om deze organisatie mogelĳk te maken zĳn er tal van vrĳwilligers nodig. Louis Bastiaenssen en Dirk Mertens leiden het
geheel in goede banen met de hulp van 40 vrĳwilligers. “Ik
ben zelf beginnen deelnemen in 1987”, herinnert Dirk Mertens zich.” Ik ben dan al vlug mee in de organisatie gestapt.
In totaal ben ik nu toch al 35 jaar betrokken bĳ deze Achtkamp. Het aantal deelnemers draait al een hele tĳd tussen
170 en 200. Dat is nogal constant. We zĳn zeer tevreden als
we 200 deelnemers hebben. Als het er meer zĳn, dan zitten
we organisatorisch met een probleem”, legt Dirk Mertens uit.
“Vanaf de jaren 2000 kregen we wel meer en meer concurrentie van het mountain bike. Maar toch konden we ons
handhaven. We hebben een vaste ploeg deelnemers. Dat
geldt ook voor de vrĳwilligers. We hebben er veertig. Die
komen natuurlĳk niet allemaal iedere zondag. De meesten
nemen drie tot vĳf zondagen voor hun rekening”, gaat Dirk
verder.
“In 2019 is er de 70ste editie van de Achtkamp, ook wel de
Wintersporten genoemd. Het concept is redelĳk uniek. Voor
de 50ste en de 60ste editie deden we telkens iets speciaals.
Dat zal volgend jaar ongetwĳfeld opnieuw zo zĳn. Maar er
zĳn nog geen concrete plannen in die richting. We focussen
ons eerst op deze 69ste editie. Het aantal online-inschrĳvingen loopt alvast goed. Als de weersomstandigheden een
beetje mee zitten, verwachten we ook opnieuw heel wat
supporters en neutrale toeschouwers”, voegt Dirk er nog
aan toe.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

Musical 40-45 woensdag 10 oktober. Voor allen die hebben ingeschreven en betaald, voor de musical 40-45: We verzamelen om 18.30 uur aan de kinderopvang hoek Hemelakkers -Miksebaan en de bus vertrekt stipt om 18.45 uur naar
Puurs De tickets worden uitgedeeld voor het opstappen in de bus.De voorstelling begint stipt om 20.30 uur, en eindigt
rond 22.15 uur. Er is geen pauze. Gelieve te verwittigen indien je in extremis niet mee kan. Tel: 0479 37 04 91. BEZOEK
TENT. “ HORTA & WOLFERS”: JUBELPARKMUSEUM BRUSSEL VRIJDAG 26/10. 2018 is het jaar “ Horta inside out” te
Brussel“. We bezoeken op vrijdag 26 oktober de prachtige tentoonstelling “Horta & Wolfers “, in het Jubelparkmuseum te
Brussel.De tentoonstelling Horta & Wolfers toont het authentieke interieur zoals de art-nouveau architect Victor Horta dat
in 1912 had ontworpen voor de zaak van de beroemde juweliersfamilie Wolfers in de Arenbergstraat in Brussel. Horta
WHNHQGHHHQYHU¿MQGDUWQRXYHDXLQWHULHXUPHWWRRQNDVWHQYDQ+RQGXUDVPDKRQLHHQYHUJXOGEURQVZDDULQGHSUHVWLJLHX]H
luxeobjecten van goud, zilver en ivoor volledig tot hun recht konden komen. In deze toonzaal zullen topstukken van de
art-nouveau- en art-decocollectie van het Jubelpark geëxposeerd worden. Vele daarvan werden nooit eerder getoond
aan het publiek.De prijs voor het museum ( toegang/ groep + gids ) bedraagt 20€ pp.We nemen om 7h50 tram 2 of 3
aan de eindhalte aan Carrefour om daarna met openbaar vervoer naar het Jubelparkmuseum te gaan. Ieder betaalt zelf
haar metro- en treinkaartje: uw kaart van De Lijn telt niet voor de Brusselse metro. Er is mogelijkheid om samen iets te
eten ; daarna trekken we huiswaarts.Inschrijven bij Esther Weymeersch - tel 03.344 07 96. Gelieve eerst telefonisch
te reserveren en dan pas te betalen op het rekeningnummer van Femma Brasschaat Centrum BE28 1030 4543 9720.

burenbemiddeling
Heb je een onenigheid
of probleem met je
buur? Gaat het misschien over lawaai- en
geurhinder, blaffende
honden, overhangende
takken, erfscheiding of
andere tuinproblemen?
Heb je al geprobeerd om hierover te praten met
je buur maar lukt het niet?
Misschien kan burenbemiddeling helpen om tot een
oplossing te komen, om de
communicatie terug op gang
te krijgen.
Burenbemiddeling is gratis,
vrijwillig en vertrouwelijk.
Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be
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N-VA Brasschaat
Beste Brasschatenaren,
Op 14 oktober is het aan jullie in het stemhokje. Dan
bepalen jullie wie er de volgende 6 jaar Brasschaat
zal besturen. Zoals elke burgemeester, ben ik razend
benieuwd naar het resultaat.
Wat ik jullie alvast wil meegeven: ik ben erg trots
op wat ons gemeentebestuur gepresteerd heeft. De
wereld is sinds 2012 in een razend tempo geëvolueerd, maar ons Brasschaat is “ons Brasschaat”
gebleven. Daar hebben we keihard voor gewerkt. Het
resultaat is een prachtige woongemeente op 10 minuten van de grote stad, waar gezinnen zich beschermd
voelen en waar levenskwaliteit gewaarborgd is. Een
gemeente waar de bewoners kunnen zijn wie ze zijn.
De volgende zes jaar wil ik verder schrijven aan dit
schitterende verhaal. Met jullie steun wil ik mijn
stempel op de toekomst van onze gemeente blijven
drukken. Samen met mijn team. Op dezelfde manier
als voorheen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken om de waarnemend burgemeester en de
schepenen van harte te danken voor de voorbije tijd.
Aangenaam om zo te kunnen samenwerken.

Ik wil opnieuw burgemeester van Brasschaat worden.
Dat is mijn ambitie. Voorlopig zal ik dat blijven combineren met een minister functie. Dat is goed voor
Brasschaat, want daardoor kan ik ook in de Wetstraat
voor onze gemeente voluit vechten. Een gemeente
die me zo nauw aan het hart ligt, dat ik daar zeker
zal blijven wonen ook al fantaseren sommigen dat ik
naar brussel zou verhuizen.
Ik neem dus de handschoen op. Laten we het goede
werk voortzetten. Want, het moge duidelijk zijn: er ligt
veel werk op de plank. Genoeg om tot 2024 het beste
van onszelf te geven.
Bedankt voor het vertrouwen dat we elke dag van
jullie krijgen.

Jan Jambon
Burgemeester Brasschaat

Ve i l i g t h u i s i n e e n w e l v a r e n d B r a s s c h a a t

N-VA Brasschaat

Tom Versompel
19e plaats
Tweede plaats rechterkolom
Mannelijke lijsttrekker rechterkolom
Ik sta voor:

- Juridische ervaring
- Levenswijsheid
- Sociale ingesteldheid
- Gezond verstand
- Rechtlijnigheid
- “Een woord is een woord”
- Inzet voor groen
- Hekel aan hypocrisie

Ve i l i g t h u i s i n
een welvarend Brasschaat
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Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

14

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie
Tel: 0478 743 881

Waar is mijn bril?
Waar heb ik mijn sleutels gelegd?
Help, ik vergeet zoveel. Ben ik dement aan het worden? Meer
info i.v.m. dementie vertellen wij op onze eerste samenkomst dit
seizoen op 18 oktober van 14u tot 15.30u in Hof de Beuken te
Ekeren en 8 op november van 20u tot 21.30u. Iedereen is welkom.
Inschrijven niet nodig, gratis. Onderwerp: wat is dementie, Parkinson, Alzheimer? Belevingswereld van personen met dementie.
GSM 0486/817889. Dementie Familiegroep Hof de Beuken Ekeren

TE KOOP
7 paar nieuwe damesschoenen
maat 38 - hoge hiel,
3 paar korte botjes
maat 38 - hoge hiel, NIEUW
(2 paar zwart, 1 paar bruin).
Te bezichtigen op
vrijdag 4 oktober van 18 tot 20u.
Martouginlei 169, 2980 Brasschaat.

Wandel gratis mee met
een Natuurgids.

Zondag 7 oktober - Bezoek aan
het arboretum van Park De Mik.
Thema: ‘Eén van onze prachtige kasteeldomeinen’ Park De
Mik werd in 1949 eigendom
van de gemeente Brasschaat.
Het was toen al aangelegd in
de Engelse landschapsstijl met
boomgroepen, een tot de verbeelding sprekende torenpoort
en kasteelvijver, heuvels en
open grasvelden. We wandelen
langs de historische verzameling van merkwaardige en majestueuze loof- en naaldbomen.
De allereerste Amerikaanse
eiken van Europa zijn na de
Franse Revolutie uit de VS geimporteerd door de adelijke bewoners van het kasteel. Deze
begeleide natuurwandeling is
gratis en staat open voor het
hele gezin. Afspraak om 14 uur
aan de Kerkedreef - 50 meter
voorbij huisnummer 48 - aan de
inkom van het park. Het einde
is voorzien om 16 uur.

SVB Driehoek
5 oktober 2018
20:00 Bosrand - Vaders
20:15 Vk Valaarhof - Dames
6 oktober 2018
09:00 Patro Hoevenen - U8A
09:00 U6B - Wijnegem
09:00 U6 A - Schelle
09:00 Ossmi - U11A
09:30 Wuustwezel - U8B
09:30 Zandhoven - U17A
09:30 Koningshof - U11B
10:15 U7A - Brecht
10:15 U7B - Patro Hoevenen
10:40 Ossmi - U10B
10:45 U15 B - Zwarte Leeuw
11:00 Alberta Schilde - U9A
11:30 Brecht - U10A
11:45 U15C - Patro Hoevenen
13:30 Patro Hoevenen - U9B
13:45 U12B - Patro Hoevenen
14:30 Sint Jozef - U21
15:30 Groenenhoek - U17A
15:45 U15A - Deurne OB
16:15 U12A- Sava
7 oktober 2018
09:30 Valaarhof - Reserven A
09:30 U13 - Molenz.-Hallaar
11:00 Groenenhoek - Res. C
12:30 Reserven B - Ostan
15:00 Rapid - Eerste elftal



Te huur: app. 1e verdiep. 2slpk, ing. keuken,
douche, berging, garage.
Lage Kaart 436. Vrij 1 jan.
Tel. 0497/172 108

3 JAAR OPEN

Uitslag wedstrijd opendeur
22 en 23 september 2018
Bredabaan 1007
Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25
Fax. 03/663 76 51
De juiste antwoorden
Vraag 1: Geef de naam van de kunstkring die in
onze etalage tentoonstelt Æ Caerde
Vraag 2: Met hoeveel procent vermindert de duur van een wasbeurt met een Samsung Quickdrive wasmachine Æ 50%
Vraag 3: Van welke voetbalclub zijn de kleuren op
de Beko koelkast Æ FC Barcelona
Schiftingsvraag: Hoeveel weegt het beeld dat op de hoek in
onze etalage staat Æ € 218,80
DE WINNAARS ZIJN:
Tits Renate

Brasschaat

Jacobs Gunther
Van Den Heuvel
De Wilde
Calander Rita
Willems Jan
Kamphuys Patty
Loens
Van Gils Kurt
Dermul

Brasschaat
Wuustwezel
Kalmthout
Brasschaat
Brasschaat
Brasschaat
Brasschaat
Brasschaat
Brasschaat

Samsung wasmachine
QuickDrive
Miele stofzuiger
Miele stofzuiger
Beko microgolf
Beka pottenset
Brabantia Strijkplank
Demeyere Alu Pro pan
Aankoopbon €15.00
Aankoopbon €15.00
Liebherr koelkaraf

De winnaars werden persoonlijk verwittigd.

OKTOBER PROMOMAAND!
Eclairs
3 kopen
+ 1 GRATIS

Bredabaan 445 • 2930 Brasschaat • Tel. 03/337 15 44
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Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

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

Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

MYRIAM VAN HONSTE

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be



Te huur app 2de verd.
Meeslaan 3 Brasschaat
2 slpk- terras achter, balkon vooraan, vrij, 675€ tel
0470/313126

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

barbara
x
x
x
x

de

sŽŽƌŚĞƚůĂĚĞŶ͕ůŽƐƐĞŶĞŶĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶǀĂŶ
ŵĞƵďĞůĞŶŝŶŽŶƐŵĂŐĂǌŝũŶ
ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶĞŶǌŝŶǀŽŽƌ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ
KƉůĞŝĚŝŶŐŝŶŚŽƵƚďĞǁĞƌŬŝŶŐŝƐĞĞŶƉůƵƐƉƵŶƚ
/ŶďĞǌŝƚǀĂŶƌŝũďĞǁŝũƐŝƐĞĞŶƉůƵƐƉƵŶƚ

DANKBETUIGING
Jouw sporen zijn niet uitgewist
de afdruk van vele gelukkige jaren
ze staan in onze geest gegrift
waar wij ze met respect bewaren.
Onze oprechte dank voor de
hartverwarmende blijken van medeleven
die wij ontvingen na het heengaan van

Maria Van Ginhoven
weduwe van Frans Vinck
Het is een troost te weten dat wij niet
de enigen zijn die haar missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn
in de komende tijd.
Guy en Monique Smits - Vinck,
kinderen en kleinkinderen.
demeyeruitvaart.be

anne

romain

christophe

myriam

christophe

myriam

1ste plaats - lijsttrekker

2de plaats

Ondernemer
Gewezen districtsburgemeester
en -schepen Ekeren

Advocaat, 24 jaar gemeenteraadslid
6 jaar (2006 – 2012) schepen voor
ruimtelijke ordening, huisvesting en
mobiliteit

thomas

van honste

romain

anne

ophoff

denayer van aperen

3de plaats

4de plaats

33ste plaats / lijstduwer

Werkt samen met
haar broer in de
familiezaak
In het centrum
12 jaar gemeenteraadslid

24, Master politieke
wetenschappen,
student specialized
Master European
Studies

kabinetsmedewerker
staatssecretaris
Philippe De Backer
6 jaar OCMW-raadslid

barbara

:
ekaartje
Ons visit

nen
Goed wo rnemen
de
Goed on ren
stu
Goed be
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E L K E V R I J D AG 19:30 - 20:30

TE GEK!? OPEN GEEST
ELINE DE MUNCK & WOUTER BERLAEN

Vrijdag 5/10 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro
‘Met deze voorstelling wil ik een boodschap van hoop geven.
Er moet altijd nog een klein lichtpuntje zijn... Er zijn altijd
mensen die je graag zien. Altijd. Generatie overschrijdend.’
(Eline De Munck)
Het project ‘Te Gek!?’ tracht al jaren geestelijke gezondheid in
Vlaanderen bespreekbaar te maken en te komen tot een juiste
kijk ten aanzien van mensen met psychische problemen.
www.tegek.be

plezier van
bewegen
danszaal van KA BRASSCHAAT
Van

Hemelrijcklei

sabine nia

naast

nr 83

www.niabelgium.be

GESTRAND
IN DE BUSHALTE…

KATRIEN OOSTERLINCK
MASSAGE-COLLAGE

Zondag 7/10 om 14u EN 16u | Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro | 6+
In ‘massage-collage’ installeren jong en oud zich per twee op
een rustig eilandje in de ruimte. Een adempauze in de drukte!
Begeleid door een gids die de bewegingen voordoet, geven
ouders en kinderen elkaar een korte massage.
www.spatie.info

MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT
& HERMESENSEMBLE
MEVROUW BOB

Vrijdag 12/10 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT
‘Mevrouw Bob’ wordt geen monoloog, maar een rasechte
dialoog tussen tekst en muziek. Tania Van der Sanden speelt
mevrouw Bob, een erg succesvolle zakenvrouw.
www.dekoloniemt.be

LITERAIR CAFÉ
PETER VERHELST

Donderdag 18/10 om 20u30 (deur 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro
Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek
Totaal onverwacht overlijdt de moeder van Verhelst.
Hij is getuige van de rouw van zijn vader en probeert
daarbij ook zelf een weg te vinden in een proces vol
mythische, zintuiglijke, essayistische en poëtische verhalen.
Die werden gebundeld in ‘Voor het vergeten’.
www.peterverhelst.be

PAUL MICHIELS
AGELESS

Vrijdag 19/10 om 20u30 – Ruiterhal
20 euro – VRIEND 17 euro – kassa +1 euro
In de zomer van 2018 blaast Paul Michiels zeventig kaarsen
uit, en dat wordt een heel jaar lang gevierd met nieuw
PX]LNDDOZHUN $OEXPµ$JHOHVV¶ HHQDXWRELRJUD¿H
‘Onvoltooid Tegenwoordig’ en een theatertour
in het najaar van 2018.
www.paulmichiels.be

Meer info op
www.cultuurcentrumbrasschaat.be
of in onze driemaandelijkse gratis brochure
03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 september kampeerden
de jongerenkandidaten van Brasschaat 2012 in de bushalte aan het
Armand Reusensplein in het centrum. ”Met dit ludiek protest klagen we aan dat er ‘s avonds laat geen bussen meer rijden tussen
Brasschaat en Antwerpen, zegt Sam Liégeois die samen met Brasschaat 2012-jongerenkandidaten Lisa, Kasper, Niloufar, Yolien en
Jim deze ludieke actie organiseerde.
“Vrijdagavond vertrekt de laatste bus naar Antwerpen om 23u48 aan
het kerkplein. Dit is veel te vroeg!”, vervolgt Niloufar Doustdar. “Vele
Brasschaatse jongeren trekken in het weekend naar Antwerpen om
daar uit te gaan. Vele feesten beginnen vaak pas later op de avond
en daardoor vertrekken de jongeren ook pas laat. Ze moeten zich
echter haasten voor de laatste bus”, aldus Jim Nauwelaerts.
Yolien Schellemans: “Toch trekken vele jongeren naar Antwerpen
om uit te gaan en hier ligt eigenlijk nog het grootste probleem. Na
00u30 rijden er geen bussen meer terug naar Brasschaat. Nochtans
]LMQKHHOZDWIHHVWMHVGDQQRJEH]LJHQLVEYGHODDWVWH¿OPLQGH
cinema nog niet voorbij.”
9RRUMRQJHUHQLVGHWD[LWHGXXUHQNDQ¿HWVHQ¶VQDFKWVJHYDDUOLMN
zijn en bovendien niet voor iedereen een oplossing. Dit betekent dus
dat men heel de nacht vastzit in Antwerpen tot ‘s morgens de eerste
bus terugrijdt. Dit wilde de 6 jongeren dan ook aantonen door al
“kamperend” een bushalte in te palmen. “We kregen heel wat bijval
van passerende jongeren en voorbijgangers, die ook vinden dat de
mobiliteit naar Antwerpen beter kan”, zegt Lisa Buysse.
“Mobiliteit is tijdens deze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brasschaat een centraal thema. Onze lokale lijst Brasschaat 2012 maakt daar een speerpunt van: iedereen moet op een
vlotte en veilige manier geraken waar en wanneer ze willen zijn.
Daarom pleiten wij ervoor om de nachtbussen terug in te voeren,
aldus Kasper Vanpoucke.
Tot voor enkele jaren reden deze nog elke vrijdag- en zaterdagavond
en werden door vele Brasschaatse jongeren gebruikt. Wegens besparingen schafte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)
de nachtbussen echter af. Er werd een alternatief beloofd, maar dit
kwam er echter nooit! Het is de taak van het gemeentebestuur om
hier mee werk van te maken zoals heel wat andere Vlaamse steden
en gemeenten dit wel voor hun inwoners doen.

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN,
SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

Bolhortensia’s 3 stuks € 10,-
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Dimitri HOEGAERTS

 Sint-Antoniuscheque

lijsttrekker

Gemeentelijke geboortepremie weer
invoeren en verhogen tot 500 euro in
aankoopcheques bij middenstand.

 Betaalbaar wonen
Voor jonge gezinnen en éénoudergezinnen, plaats voor senioren waar
ze zich thuis voelen met goede zorg
op maat.

 Mobiliteit
Geen tram, maar inzetten op buurtbus en vlotte verbindingen tussen de
wijken en de buurgemeenten.

 Veiligheid
Antoon
supporter

Ellen SAMYN
17de kandidaat

Veilige gemeente waar kinderen op
straat kunnen spelen en waar grote
en ‘kleine’ criminaliteit en overlast
worden aangepakt.

Blue Team
een collectief van vijf
enthousiastelingen,
ontsproten uit de afdeling
fotokunst van de
Academie Noord Brasschaat
heeft zich tot doel gesteld om
tweejaarlijks een tentoonstelling
te organiseren.
Onze expositie vindt plaats in de

Sint Jozefkapel
van 12 tot 14 oktober 2018
met als thema: “Op weg naar ...”
Vernissage vrijdag 12 oktober om 19:00 uur.
Zaterdag en zondag geopend van 10:00 tot 18:00 uur.
Deelnemers: Annemie Vermeulen, Robert Vannietvelt, Petra Verbiest,
Mischa Hoornweg en Walter Potters

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer
Tel. 03/677.10.26

•
•
•
•
•
•

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

www.guva.be

Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. Wij
bieden tal van merken aan voor uw kapoentjes van nul tot en met vier jaar. Er is zoveel te
ontdekken, dus kom snel eens neuzen tussen
onze producten.
(HQEDE\RSNRPVW"3URÀFLDW:DWHHQSUDFK
tige gebeurtenis. U stapt een wereld in van
ontzettend veel grote en kleine spulletjes voor
uw spruit.
Laat vrienden en familie kiezen uit uw favoriete
spulletjes door een lijst te leggen bij Anneke en
Janneke. Zoveel merken, oneindig veel keuze.
+LHUYLQGWXDOOHVZDWXZNLQGMHQRGLJKHHIW
Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team
KHOSW X JUDDJ ELM KHW ]RHNHQ QDDU GH MXLVWH
spulletjes.

Driehoekstraat 2
Parking:
Jozef de Weerdtstr. 10
2180 Ekeren
+32 36052052
www.annekejanneke.be
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

!

Wij danken hiermee al onze klanten en blijven steeds paraat voor
het reinigen, herstellen en verkoop van tapijten

ALLE SOORTEN
HERSTELLINGEN!

TAPIJTEN WASSERIJ
TEHERAN

!

tapijtreiniging
vanaf
€9,90/m²
Wij kopen
uw oude
tapijten
over!

Wij vervangen Franjes en randen,
maken op uw wens uw tapijt korter en
knopen beschadigde plaatsen opnieuw,
bv: bij gaten door motten, slijtage,
brand- of waterschade

BIO-wasbeurt!

ACTIEWEEK

Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!
De door ons gefavoriseerde BIOwasbeurtprocedure overleven noch
lastige huismijten noch motten!
Daarom een tip als u allergisch bent!
Alle tapijten worden met regenwater
gewassen. Een procedure waar-

bij natuurlijke wasmiddelen worden
gebruikt, gebaseerd op een jarenlange ervaring en traditie. U kunt
er zeker van zijn dat uw tapijten
alleen door competent vakpersoneel
worden behandeld.

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en
teruggebracht (in een omtrek van 80km)

donderdag

vrijdag

zaterdag

maandag

dinsdag

woensdag

4

5

6

8

9

10

oktober

oktober

oktober

oktober

oktober

oktober

donderdag

EXTRA -20% KORTING
op herstelling van uw tapijt
Bredabaan 427 - Brasschaat

Tel 03-689 35 15

11

oktober

Open: ma-vr: 10u - 18u • za van 10u - 16u
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Luk
Lemmens
lijsttrekker

Danny
Thijs

12de plaats

19

Kris
Geysen

Seppe
Gys

3de plaats

Heidi
Piette

15de plaats

6de plaats

Chil
Brant

16de plaats

Veilig thuis in een welvarende
provincie Antwerpen

Greet
Dries

18de plaats

Pascale
Gielen

10de plaats

Jan
Jambon
lijstduwer
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Ik zoek poetswerk,
babysitting, strijk, tuinwerk, Franse + Eng. les.
0466/367 007


LINGERIE

Voordracht over ‘Ecologische boomverzorging’
Dinsdag 9 oktober. Onlangs stond in de krant te lezen: “Bomen in Brasschaat zijn in goede
handen, met dank aan nieuwe gezondheidsapp’. Regionaal landschap ‘De Voorkempen’
maakte een groots bomenbeheerplan voor de zowat 40.000 bomen in onze straten en
domeinen. Van jongs af aan is David Bergen gepassioneerd door bomen en groen. Van
zijn passie heeft hij zijn beroep gemaakt. Hij heeft 20 jaar ervaring als boomverzorger in
binnen- en buitenland, in kleine stadstuinen en grote parkdomeinen, voor particulieren,
steden, gemeentes, regionaal landschap, musea en bedrijven. Vaak primeren de menselijke
noden en worden de noden van het eco-systeem niet of nauwelijks gerespecteerd. David
is er echter van overtuigd dat het anders kan. Aan de hand van talrijke foto’s en voorbeelden uit de praktijk wil hij confronteren, maar vooral ook positief inspireren. Met concrete
tips wil hij aantonen dat een ander beheer van ons groen mogelijk en nodig is. Afspraak
om 20 uur in de zaal van Emino, ‘De Ploeg’, Verhoevenlei 50, schuin tegenover het nieuw
administratief centrum. Dit is een organisatie van Velt Brasschaat. Iedereen welkom. De
voordracht is gratis.

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

myriam

2de plaats

van honste
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Multi brand store

des Petits Hauts
Hampton Bays | Liu jo
Ottod ame | Ramona C
…

-10%
tijdens de

OPENDEURDAGEN
vanaf donderdag 4 oktober
t.e.m. zondag 7 oktober.

EXTRA OPEN
ZONDAG 7 OKTOBER
van 11 tot 17 uur .

Bredabaan 437, 2930 Brasschaat
Open : Di, Do, Vrij & Za 10u > 18u
Woe 10u > 12u30 , 13u30 > 18u
bellabolsabrasschaat

Vegetarische brunch 11.11.11

-KINDER-

SPULLENBEURS
BASISSCHOOL BLOEMENDAAL
Paalstraat 309-Schoten

ZONDAG
7 OKTOBER 2018
10u00 tot 13u30

Babyspullen, speelgoed, fietsen en kledij (Alles tot 12 jaar)

GRATIS INKOM
Ouderraad Bloemendaal
https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs

DANKBETUIGING
Aan de talrijke vrienden, buren, kennissen en collega’s:
wij danken u allen uit de grond van ons hart voor
uw overweldigende belangstelling en aanwezigheid
op de uitvaart van onze geliefde

Ivo Hannes
alsmede voor de prachtige bloemen die u liet bezorgen,
en voor al de warme reacties, woorden, kaarten en mails
die wij mochten ontvangen.
De leegte die hij nalaat blijft groot en nog moeilijk
te aanvaarden, maar uw grote betrokkenheid verzachtte
het verdriet en gaf ons moed om verder te gaan.
Vanwege zijn levensgezellin Maria Scheynen,
zijn (plus)kinderen en kleinkinderen,
zijn ouders, zus, schoonbroer en de ganse familie.
demeyeruitvaart.be

Miljoenen migranten en vluchtelingen zijn net als wij allemaal mensen onderweg naar beter. Een veilige thuis, een
gunstig klimaat, gelijke rechten, een goede school, betaalbare zorg,… We verdienen allemaal een waardig leven.
Op zondag 11 november om 11u kan je in de Ruiterhal in Brasschaat terecht voor de vegetarische brunch van het
11.11.11-comité. Voor 15 euro (gratis voor kinderen -6 jaar, 6 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en 12 euro
YRRUNLQGHUHQWXVVHQHQMDDU NULMJMHVRHSHHQXLWJHEUHLGTXLFKHVHQVODDWMHVEX௺HWHQHHQGHVVHUWHQEX௺HW
Inschrijven is verplicht en kan via mail (annedebacker@telenet.be) of telefonisch (03/653 24 85). Je bent ook van
harte welkom op onze muzikale vertelling door Birsen Taspinar op maandag 22 oktober om 20.30u in de Biboase!

We willen iedereen in beweging
krijgen in onze gemeente.
Er moet onderzoek komen naar
een nieuwe sporthal
aan de Coppenskazerne.
Ook het openstellen
van de bestaande
schoolsportinfrastructuur
en de lokale sportclubs
geeft mogelijkheden aan
wijkinitiatieven.
Wijkpleintjes met
sportfaciliteiten geven meer
ruimte voor sportbeleving.

Dirk de Kort

lijsttrekker gemeenteraadsverkiezing 2018
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Een sterke ploeg voor Brasschaat

Jan JAMBON
Lijsttrekker voor Brasschaat
Lijstduwer voor de provincie

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle
N-VA-kandidaten te kleuren.
Zo helpt u iedereen van onze lijst
vooruit.

THYS Danny
Plaats 12 provincie
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parkbode
actueel

slibruiming Antitankgracht

Brasschaat kiest

Op zondag 14 oktober 2018 moeten we met
z’n allen naar het stembureau. Deze keer
brengen we een stem uit om een gemeenteraad en provincieraad te kiezen. De belangrijkste vraag daarbij is wie wil jij dat jouw
gemeente en provincie bestuurt?

Op 8 oktober start de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met slibruimingswerken op
de Antitankgracht, gedeeltelijk op Brasschaats grondgebied.

Net als bij de vorige verkiezingen kan je in Brasschaat elektronisch stemmen. Het
gemeentebestuur wil alles zo snel en soepel mogelijk laten verlopen. Er zijn 30
stembureaus verdeeld over 7 locaties. Samen zijn er 167 stemhokjes voorzien. Je
kan die dag stemmen van 8 tot 15 uur.
stemmen op naam of lijst?
Om geldig te stemmen kan je:
9

2IZHOHHQOLMVWVWHPJHYHQERYHQDDQHHQNDQGLGDWHQOLMVW

9

2IZHOppQRIPHHUGHUHNDQGLGDWHQELQQHQOLMVWMHVWHPJHYHQ

9

2IZHOHHQOLMVWVWHPpQppQRIPHHUGHUHNDQGLGDWHQELQQHQOLMVWMHVWHPJHYHQ

2PJHOGLJWHVWHPPHQPRHWMHLQHONJHYDOELQQHQppQOLMVWEOLMYHQ(HQEODQFRVWHP
wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een ongeldige stem wordt
niet meegeteld.
oefenen met een demotoestel?
+HWHOHNWURQLVFKVWHPPHQLVQLHWYRRULHGHUHHQYDQ]HOIVSUHNHQGGDDURPVWDDQHU
VLQGVVHSWHPEHURHIHQVWHPFRPSXWHUVRSJHVWHOGLQGHGULH%UDVVVFKDDWVHGLHQ
VWHQFHQWUDHQGH5HPLVH'DDURSNXQQHQLQZRQHUVRHIHQHQHQWHVWHQKRHMHWLMGHQV
de komende gemeenteraadsverkiezingen een correcte stem uitbrengt. Iedereen is
welkom in DC Antverpia, DC Maria-ter-Heidehove, DC Vesalius en de Remise. In
principe op weekdagen steeds tussen van 9 en 17 uur. Op 8 oktober worden deze
RHIHQFRPSXWHUVYHUZLMGHUG
stemmen met volmacht
1. Hoe geef je een volmacht?
• 9XOKHWYROPDFKWIRUPXOLHULQGDWMHWHUXJYLQGWRSZZZEUDVVFKDDWEHHQ
onderteken dit.
•

=RUJYRRUHHQDWWHVWGDWEHZLMVWGDWMH]HOIQLHWQDDUKHWVWHPORNDDONDQJDDQ
(medische redenen, beroepsredenen, ….).

•

%H]RUJEHLGHIRUPXOLHUHQpQMHRSURHSLQJVEULHIDDQGHSHUVRRQGLHMHYRO
PDFKWJHHIW

•

$OVMHHHQYROPDFKWJHHIWRPGDWMHRSUHLVEHQWPRHWMHHHQH[WUDGRFXPHQW
NRPHQKDOHQRSKHWJHPHHQWHKXLV'LWNDQRSDIVSUDDN

2. Wat doet de volmachtkrijger?
• *HHIRSGHGDJYDQGHYHUNLH]LQJHQEHLGHIRUPXOLHUHQ YROPDFKWIRUPXOLHU
en attest) aan de voorzitter van het stemlokaal.
•

7HYHQVJHHIMHRRNMHHLJHQLGHQWLWHLWVNDDUWRSURHSLQJVEULHIpQGHRSURH
SLQJVEULHIYDQGHYROPDFKWJHYHUDIDDQGHYRRU]LWWHU

meer info
dienst Burgerzaken | Verhoevenlei 11
burgerzaken@brasschaat.be | T 03 650 29 30

De antitankgracht tussen het kanaal Dessel-Schoten (Schotense Vaart) en de Miksebaan
is sterk aangeslibd. Tussen het kanaal en de E19 is het slib bovendien verontreinigd met
zware metalen, PAK’s en minerale olie. Met de slibruiming werken we de historische verRQWUHLQLJLQJKLHUGH¿QLWLHIZHJ7XVVHQ(HQ0LNVHEDDQ]LWWHQGDQZHHUYHHOGUDDGDOJHQ
in het water. Door de voedingsrijke sliblaag weg te halen, voorkomen we nieuwe aangroei
ervan. Andere waterplanten kunnen zich daardoor opnieuw vestigen.
9 500 m³ slib
In totaal ruimen we ongeveer 9 500 m³ slib. Daaraan hangt een prijskaartje van ongeveer
HXUR'HZHUNHQQHPHQRQJHYHHUZHUNGDJHQLQEHVODJDIKDQNHOLMNYDQGH
ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ7LMGHQVGHZHUNHQZRUGWKHW¿HWVSDGODQJVGH$QWLWDQNJUDFKWGHHOV
DIJHVORWHQ
overige maatregelen
Met de ruiming werkt VMM verder aan een betere waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Antitankgracht. Het doel
is om betere levenskansen voor waterplanten en vissen te creHUHQ,QNDSWHQZHRPGLH]HOIGHUHGHQRRNERPHQWXVVHQ
de Miksebaan en de autosnelweg om de lichtinval te vergroten.
Dat is belangrijk voor het herstel van waterplanten en insecten.
Met deze maatregelen voert de VMM het landschapsbeheerplan voor deze beschermde waterloop uit.
De voorbije jaren werd al slib geruimd langs de Antitankgracht
in Stabroek, Schilde, Kapellen en Brecht. De ecologische en
landschappelijke waarde nam in de jaren daarna steeds sterk
toe.

toelage mantelzorg
Je kan nog altijd een gemeentelijke toelage
voor mantelzorg aanvragen. De aanvraag
moet ten laatste op 31 oktober 2018 zijn
toegekomen bij de Dienst Pensioenen en
Tegemoetkomingen. Aanvragen die later
worden binnen gebracht, kunnen we niet
meer aanvaarden.

Tegemoetkomingen. Op de website en via
genoemde dienst kan je het
DDQYUDDJIRUPXOLHUEHNRPHQ

De toelage kan je pas ontvangen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze vind
je terug op de website, parkbode van juni
2018 en op de dienst Pensioenen en

T 03 650 29 30
LQIR#EUDVVFKDDWEH
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
2SHQLQJVXUHQRSDIVSUDDN

Heb je nog vragen, aarzel niet en contacteer
de Dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen:

alle activiteiten
zijn te vinden op
www.brasschaat.be
premies voor ondernemers
& handelaars
De gemeente wil ondernemers en handelaars ondersteunen op verschillende manieren. Zo zijn er de starterspremie in de vorm van een promotiepakket, de premie voor
innovatieve acties en de premie voor comfortverhogende diensten. Onze gemeente
blinkt namelijk uit als winkelgebied en daar willen we graag nog meer op inzetten.
starterspremie
6WDUWHQGHRQGHUQHPHUVPHWHHQI\VLHN
verkooppunt/handelspand in Brasschaat
kunnen een premie aanvragen bij de dienst
Lokale Economie & Toerisme in de vorm
van een reclamepakket ter waarde van 800
euro. De voorwaarden zijn te vinden op
www.brasschaat.be

premie comfortverhogende diensten
Een massage terwijl je wacht op je knipEHXUWELMGHNDSSHU"2IHHQGLJLWDDOVFKHUP
in het pashokje om dat te grote rokje even
WHZLVVHOHQ"(HQ¿HWVNRHULHUGLHMHERRG
schappen thuis brengt?
Ondernemers die creatieve investeringen
doen voor het ganse winkelgebied maken
kans om tot 5 000 euro ondersteuning te
krijgen. Zo bieden we ondernemers met
HHQ¿QDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJGHNDQVRP
creatieve investeringen te doen voor het
ganse winkelgebied zodat shoppen een nog
uniekere ervaring wordt en iedereen nog
meer in de watten wordt gelegd. Belangrijk
is wel dat het om dienstverlening gaat waar
DOOHKDQGHODDUVYDQ%UDVVFKDDWHQRIHONH
consument in ons winkelgebied gebruik van
mogen maken.

premie innovatieve acties
Investeren in acties die de beleveniswaarde
voor de klant en de aantrekkelijkheid van de
handelszaak verhogen. Paskamers optimaliseren, kinderhoekje inrichten, gevelcommunicatie verbeteren, verlichting aanpassen, ... Deze premie kan aangevraagd
worden door winkeliers, horecazaken
DOVRRNGLHQVWYHUOHQLQJ ]RDOVJHGH¿QLHHUG
door Locatus). Het gaat om een ondersteuning van 50% van de geraamde kosten.
$IKDQNHOLMNYDQGHDFWLHNDQGLWEHGUDJJDDQ
tot 1 000 euro steun. De oproepronde loopt
meer info
DIRSRNWREHU
dienst Lokale Economie
& Toerisme
Snel zijn is de boodschap want de aanvraT 03 650 29 30
gen worden behandeld volgens het principe
µZLHHHUVWNRPWHHUVWPDDOW¶HQGLWWRWRIZHO
KHWWRWDDOEXGJHWRSJHEUXLNWLVRIZHOWRWGH
RSURHSURQGHDIJHORSHQLV
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Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht.
Nationaal en internationaal.
Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?
Nodig ons uit voor een offerte op maat.

www.meys.be

Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat
E info@meys.be T +32(0)3 653 22 11

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert een
selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

POLYVALENT WERKVROUW/MAN
POETSDIENST AAN HUIS (DIENSTENCHEQUES)
Niveau E1-E3 • Contractueel – Deeltijds • Aanleg werfreserve

GE ZIJT VAN BRASSCHAAT... EN GE
HOUDT VAN VRIJE MENINGSUITING
Deze nieuwe publieke Facebookgroep met 11 rubrieken
is uniek in de wereld... en zal door de jaren heen blijven
ďĞƐƚĂĂŶ͘hŚĞĞŌĚƵƐĂůůĞƟũĚŽŵƵůŝĚƚĞŵĂŬĞŶ͘<ŶŝƉĚĞǌĞ
links uit zodat u later niet moet zoeken. Deze links naar
ƵǁƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŚŽĞŌƵŵĂĂƌĠĠŶŵĂĂůŝŶƚĞƟŬͲ
ken, nadien kan je er vanzelf op!
Voor meer info : patrick@vannoten.net

functie: Als polyvalent werkvrouw/-man poetsdienst aan huis werk je in een dynamisch team dat
instaat voor het onderhoud van woningen van cliënten. Je werkt zelfstandig en helpt de cliënten op
een klantvriendelijke manier door het verrichten van huishoudelijke taken. Je gaat hierbij respectvol
en discreet te werk. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteit, waar netheid en orde
vanzelfsprekend zijn.
proﬁel: Kennis van onderhoudsmaterialen en -producten • Kennis van poetstechnieken • Zeer goede
kennis van het Nederlands.
Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met
respect voor de work-life balans? Ben je gepassioneerd door poetsen en wil je er mee voor zorgen dat
ouderen dankzij jouw hulp langer in hun thuissituatie kunnen blijven?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job
via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur met cv online uiterlijk op 7 oktober 2018.

Film:
www.facebook.com/groups/278725162734919
Humor:
www.facebook.com/groups/279123316034315
WŽůŝƟĞŬĨŽƌƵŵ͗
www.facebook.com/groups/2124157550937323
Kunst:
www.facebook.com/groups/245073709523580
,ŽĞĚĞŶŬĞŶƌĂƐƐĐŚĂƚĞŶĂƌĞŶŽǀĞƌĚĞǁĞƌĞůĚ͍͗
www.facebook.com/groups/1913647998697855
&ŽƚŽŐƌĂĮĞ͗
www.facebook.com/groups/689839844711465
ZĞƉŽƌƚĂŐĞƐĞŶǀĂŬĂŶƟĞǀĞƌŚĂůĞŶ͗
www.facebook.com/groups/514203638993044
ƌĂƐƐĐŚĂĂƚƐĞ'ĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͗
www.facebook.com/groups/2119656728285545
DƵǌŝĞŬ͗
www.facebook.com/groups/245220652853435
'ĞĚŝĐŚƚĞŶĞŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƵƌ͗
www.facebook.com/groups/844183649039205
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉ͗
www.facebook.com/groups/509733896165165
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Kies voor Haar

Marie-Anne
Naudts-Coppens

Als Brasschaat u lief is

&KDUOHVOHL%UDVVFKDDW

macoppens2@hotmail.com
Wij houden van Brasschaat en wensen mee te werken aan haar toekomst. Met respect voor de christelijke traditie die de hoeksteen is
YDQRQ]H(XURSHVHFXOWXXU:LM]LMQǥHURYHUZDW&' 9KHHIWYHUZH
]HQOLMNWHQZDW]LMXLWHLQGHOLMNRRNKHHIWEHUHLNWPHWRQVRQGHUZLMVRQ]H
ziekenzorg en ons kunst-patrimonium.

Lutgart
Smekens-Bredael
Berrélei 87 - Brasschaat
0477 87 20 75
OXWJDUWV#VN\QHWEH

Wij willen de christelijke waarden mee uitdragen met een open vizier
YRRUDQGHUHFXOWXUHQHQGHQNEHHOGHQ0DDURRNPHWǥHUKHLGRYHURQ]H
HLJHQKHLGHQZLHZH]HOI]LMQ
'DDURPZLOOHQZLMLMYHUHQYRRUHHQhartelijke samenleving PHW ]RUJ YRRU HONDDU
PDQQHQYURXZHQNLQGHUHQJH]LQQHQ
&' 9 %UDVVFKDDW LV HHQ RQGHUQHPHQGH
HQ JH]HOOLJH EHQGH PHW HHQ KDUW YRRU
%UDVVFKDDW(QKLHUDDQZLOOHQZLMEOLMYHQG
HHQ ELMGUDJH OHYHUHQ 9RRU GH JHQHUDWLHV
van va daag en van morgen.

Marie-Anne & Lutgart
Lutgart Smekens
& Marie-Anne Coppens
CD&V Brasschaat 2018

PLAATS
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VOLUIT VOOR VE RNIE U W ING
Beste Brasschatenaren,
Ondanks mijn minimale ervaring wil ik me
graag voluit inzetten in de gemeentepolitiek
en in het bestuur van ons mooie Brasschaat.
Tijdens mijn jarenlange carrière bij het leger
leerde ik de waarde inzien van organisatie en
discipline, en stond ik steeds
klaar voor mijn medemens.
Deze troeven wil ik nu
uitspelen om jullie
van dienst te zijn in
het gemeentebestuur. Ik voel de
behoefte om
van een rol

MOBILITEIT
ZORG
COMMUNICATIE

als toeschouwer over te stappen naar een actievere rol, waarin ik mijn persoonlijke bijdrage
kan leveren voor jullie allemaal. Communicatie, zorg, mobiliteit, jeugd, sport, veiligheid,
milieu, en dierenwelzijn zijn de uitdagingen
die ik wil aangaan.
Ik koos voor CD&V, een goede en dynamische
partij, die bestaat uit politiekers met een jarenlange ervaring naast kandidaten met een
zeer beperkte politieke achtergrond, maar met
een concrete kennis van de noden van de inwoners. Allen hebben we een positieve kijk en
de wil om samen te werken, over partijgrenzen heen. Uiteraard zal dit in de eerste plaats
afhankelijk zijn van de beschikbare budgetten
en de prioriteiten waarbij de inwoners en de
gemeente het meeste baat hebben. Dromen
zijn bedrog, maar mijn doel is ze zo dicht mogelijk te benaderen.
Ik wil het zwerfvuil en sluikstorten een halt
toeroepen door hogere boetes op te leggen
zodat Brasschaat proper blijft. Dit vraagt
coördinatie, samenwerking, communicatie,
respect, luisteren, zoeken naar de beste oplossingen, en concrete actie! Dat laatste staat
hoog in mijn vaandel.
Ik hoop dat jullie mij hierin steunen. Mijn streven is om van de gemeente Brasschaat een
nog leefbaarder, gezelliger en mooiere gemeente te maken dan ze nu al is. Beter kan

altijd! Als jullie mij de kans geven, beloof ik
om de uitdaging volledig aan te gaan en de
belangen van de gemeente Brasschaat en jullie allemaal te behartigen. Zonder jullie steun
lukt dit echter niet. Daarom hoop ik op jullie
vertrouwen en jullie stem, voor een nog beter
Brasschaat. Afspraak op 14 oktober!
Jan Desloover, gepensioneerd militair

JAN
27 DESLOOVER
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JUNIOR IT APPLICATIE
SUPPORTMEDEWERKER
Functie
• Functionele ondersteuning bieden bij diverse applicaties
 PHW LQLWLHHO IRFXV RS HHQ GDJHOLMNV EHKHHU FRQ¿JXUDWLH HQ
onderhoud ten behoeve van een vlotte verwerking van data;
• Als contactpersoon voor alle vragen over IT-tools, verzorg je quality checks en je zoekt proactief naar oplossingen en verbeteringen;
• Documenteren van BI-producten & -processen, het onderhouden
ervan en de gebruikers van de applicaties opleiden, adviseren en
praktische ondersteuning bieden;
• Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor verschillende projecten en de opvolging ervan.
3UR¿HO
• Je bent een Professionele Bachelor in ICT of gelijkwaardig
door ervaring;
• Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring binnen IT achter de
rug. Ervaring in de logistieke sector is een plus;
• Ervaring met ERP, SQL, MySQL, API is een troef;
• Je bent analytisch en als teamspeler kan je zelfstandig werken;
• Je bent oplossings- en klantgericht;
• Je bent leergierig om nieuwe tools en technologieën aan te leren;
• Je hebt sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

2 (INTERNAL) ACCOUNT
MANAGERS (FRANKRIJK OF ITALIË)
Functie
• Beheren van een eigen klantenportefeuille en een bijdrage leveren aan het realiseren van de commerciële doelstellingen van het
landenteam;
• Leveren van een klantgerichte bijdrage van A tot Z: van het zoeken naar commerciële opportuniteiten, over het oplossen van
problemen tot het opvolgen van leveringen en betalingen;
• Maximaliseren van bestaande klantrelaties en/of het uitbouwen
van een customer service relatie met nieuwe internationale klanten;
• Prospectie en eventuele periodieke externe opdrachten.

28

Neos Brasschaat start het nieuwe werkjaar!
Neos = netwerk van ondernemende senioren.
Neos is een vaste waarde tussen de Brasschaatse verenigingen. Reeds vele jaren brengen
zĳ heel wat senioren samen. Neos biedt de Brasschaatse senioren cultuur, concerten, boeiende daguitstappen, musea en bedrĳfsbezoeken, niet-alledaagse voordrachten van experten
en professoren, gezellige etentjes en ontspannen reizen. Ondertussen zĳn al meer dan 33
500 leden over 215 lokale afdelingen overtuigd. Dat de formule werkt, ligt aan de bruisende
bestuursleden, de onbeperkte ontmoetingskansen die de activiteiten bieden en de vriendschapsbanden die er gevormd worden. Op 4 oktober start Neos Brasschaat het nieuwe
seizoen met de voordracht ‘Een waardig levenseinde’
door Wim Distelmans, oncoloog en hoogleraar aan de
VUB. De voordracht start om 14u00 en gaat door in Prins
Kavelhof, het zaaltje van de Brasserie, Van Hemelrĳcklei, 82
te Brasschaat. Inkom : € 7,- drankje inbegrepen.
Meer info en inschrĳven kan bĳ Luk Patroons,
03/647 05 49 of luk.patroons@gmail.com

Zetelgarnierderij

KEMPENAERS J.
Herbekleden van
zetels, stoelen,
kussens, enz.
Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
www.zetelgarnierderijkempenaers.be

AANNEMER
ZOEKT
opbrengsteigendommen,
renovatie- en
afbraakpanden,
bouwgronden,...
Beste prijs, snelle
afhandeling!

0487/286 430

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

3UR¿HO
• Je bent een Professioneel Bachelor in een administratief/commerciële richting of gelijkwaardig door ervaring;
• Je bent vlot meertalig, gesproken en geschreven; Engels en
Frans/Duits of Italiaans;
• Je hebt een eerste succesvolle ervaring in een customer service
B2B-omgeving;
• Je bent een gedreven sales persoon en beschikt over sterke
administratieve vaardigheden.

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (VASTGOED)
Functie
• Functionele ondersteuning bieden op administratief vlak voor de
aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed;
• Als aanspreekpunt in ons kantoor te Antwerpen Noord, beantwoord je de telefonische oproepen, behandelt de binnenkomende
mails en plant afspraken in de agenda’s van jouw collega’s;
• Je verzorgt de samenstelling van allerhande vastgoeddossiers,
het aanvragen van de nodige attesten en de opvolging hiervan;
 -H ELHGW DGPLQLVWUDWLHYH VXSSRUW RS KHW YODN YDQ ¿QDQFLsOH YHUrichtingen en facturatie.
3UR¿HO
• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en je kan je vlot uitdrukken in het Frans;
 -HKHEWSUDNWLVFKHHUYDULQJPHW062ႈFH
• Je kan zelfstandig werken, maar eveneens in teamverband; je
ZHUNWHႈFLsQWJHRUJDQLVHHUGRSORVVLQJVHQNODQWJHULFKW
• Je bent communicatief naar klanten, aannemers en collega’s toe,
alsook stressbestendig en leergierig;
• Gezonde interesse in vastgoed of ervaring in deze sector is een
pluspunt, maar geen noodzaak.
Interesse:
www.deldo.com. Neem contact op met Dirk Witvrouwen, HR,
tel. 03/544.49.35 of per mail naar dirk@deldo.com

Dossierbeheerder accountantskantoor ĚĞĞůƟũĚƐͬǀŽůƟũĚƐ
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega
&ƵŶĐƟĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ
Ͳ ŝũǁĞƌŬŝŶŐĞŶŶĂǌŝĐŚƚďŽĞŬŚŽƵĚŝŶŐнdtĂĂŶŐŝŌĞ
Ͳ sŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶǀĂŶŵĂĂŶĚͲĞŶũĂĂƌĂĨƐůƵŝƟŶŐĞŶ
Ͳ sŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶǀĂŶĮƐĐĂůĞĂĂŶŐŝŌĞƐƉĞƌƐŽŶĞŶͲĞŶǀĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďĞůĂƐƟŶŐ
Ͳ :ĞďĞŶƚŚĞƚĞĞƌƐƚĞĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚǀŽŽƌũŽƵǁŬůĂŶƚĞŶ
WƌŽĮĞů
Ͳ ŝũǀŽŽƌŬĞƵƌŝƉůŽŵĂĂĐŚĞůŽƌĐĐŽƵŶƚĂŶĐǇʹ&ŝƐĐĂůŝƚĞŝƚŽĨŵŝŶŝŵƵŵϯũĂĂƌĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶĞĞŶ
 ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞĨƵŶĐƟĞ;ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚƚŽƚƐƚĂŐĞ/&ͬ/Ϳ
Ͳ ĸĐŝģŶƚĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶƐƚĞůůĞŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞĨƐƚĞƌŬ
Ͳ <ĞŶŶŝƐǀĂŶĚĞďŽĞŬŚŽƵĚĞŶĮƐĐĂůĞǁĞƚŐĞǀŝŶŐ;ũĞƐƚĂĂƚůŽƉĞŶǀŽŽƌďŝũƐĐŚŽůŝŶŐͿ
Aanbod
Ͳ &ŝũŶĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐŝŶĞĞŶŐƌŽĞŝĞŶĚĞĞŶĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ
Ͳ ĞŶĨƵŶĐƟĞŵĞƚǀĞĞůǀĂƌŝĂƟĞ
Ͳ ĞŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬƐĂůĂƌŝƐƉĂŬŬĞƚŵĞƚĞǆƚƌĂůĞŐĂůĞǀŽŽƌĚĞůĞŶ
Ͳ DŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶďŝũƐĐŚŽůŝŶŐ
/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͍^ƚƵƵƌũĞsŵĞƚŵŽƟǀĂƟĞďƌŝĞĨ͗ĚĂŶŶǇ͘ĨƌŝƐŽŶΛĐŽŶƐŝƵƐ͘ďĞ
ĞƵǌĞůĚůĂĂŶϭϴϬ͕ϮϵϬϬ^ĐŚŽƚĞŶ
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Opendeurdagen
4, 5, 6 & 7 oktober
Wij heten u welkom met een hapje, een drankje en een kleine attentie

pen

zondag 7 oktober o

van 11-17 uur

10% korting of
dubbel op klantenkaart
Aqua - Nadine H - Rosner - Very Simple
Milano - Nice Things ...
Kapelsesteenweg 245 • 2180 Ekeren • 03/644 28 49
Di-za.: 10.00-12.30 uur - 14.00-18.00 uur Zondag & maandag gesloten

Zaterdag 20 OKTOBER 2018

DENNIE DAMARO SHOWMIDDAG

Parochiezaal Achterbroeksteenweg 219 te Kalmthout
m.m.v.: Marco De Hollander, Gino Verano & DENNIE DAMARO. Show tussen 14u en 17u (deuren open
vanaf 12.30u). Info & reservatie: 0477/25.31.95
Schrijf nu in voor de 4-daagse Dennie Damaro reis
naar Willingen(Sauerland-D).
Maandag 22 t.e.m. donderdag 25 oktober 2018.
Info: 0477/25.31.95 – denniedamaro@telenet.be

AZALEAVERKOOP T.V.V. KOM OP
TEGEN KANKER GROOT SUCCES

Mooi Gelijkvloersapp te
huur: zonnige living op
massieve parket, keuken
met toestellen en berging.
2 slaapkamers op parket,
1 met ingemaakte kasten.
Badkamer met dubbele
lavabo en bad/douche,
aparte wc. Tuin met overdekt terras en tuinhuis,
garage. Huurprijs: 870€
tel: 0477/788.916.


Te koop: Droog brandhout
kl. v. thuisgebr. 0495/914
096

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

Alle klusjes, bezetten, bk,
kleine renovaties, schilderen, goede prijs 0487/740
QQQQQQQQQQQQ 335

Medische pedicure Te huur: Centrum Brasschaat, vlakbij winkels en
9RHWUHÀH[RORJLH
park. Ruim app. met lift,
Manicure
gr. liv. en hal op parket afz.
nwe kkn, 3 slpks op lamin.
Bij U thuis na afspraak
en terr. Voll. nwe bdk met
inl. douche, wc en dubbele
QQQQQQQQQQQQ lavabo met kasten. afz.
Ambachtelijke pralines. 2de toilet... Extra berg. in
‘La Praline’, Isabellalei 87 de kelder. geen huisd. Tel.
Ekeren, tussen 15-17 u.
03/633 16 59

0486/02.66.02

Beste Brasschatenaren,
het is nu of nooit!

STEM

op DRÉ VAN MECHELEN
Lijstduwer CD&V
Het Kom op tegen Kanker-team van Brasschaat heeft er weer een
super editie opzitten. 3100 azalea’s werden er verkocht dankzij
GHRQJHORRÀLMNHQWKRXVLDVWHLQ]HWYDQYHOHYULMZLOOLJHUV:LMZLOOHQ
iedereen hartelijk danken die zijn steentje, klein of groot, heeft
bijgedragen aan het succes van dit plantjesweekend. Dank je
wel vrijwilligers voor de verkoop! Dank je wel aan iedereen die
HHQSODQWMHNRFKW%UDVVFKDDWKHHIWHHQÀLQNHYXLVWWHJHQNDQNHU
JHPDDNWHQGDDUPRJHQZH¿HURS]LMQ/LHYHHQ&KULVWLDQH

Europese
goudstandaard
GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN
Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaarlijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marcpraats@gmail.com • www.europesegoudstandaard.com

Een man van het volk!
Wereldberoemd
in Brasschaat
Ik zeg wat ik doe...
en doe wat ik zeg!
PLAATS

33
Dré Van Mechelen

LIJSTDUWER
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www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

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

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

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



Schilderwerken, binnen
en buiten. Met referenties.
0486/766 847

25 jaar ervaring

-

zelfwerkend patroon

Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e

Grondwerken Fransen Luc bvba

Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
en riolering
• Afbraakwerken

•

info@poor tencentrale.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56

VERWARMINGSBEDRĲF DE CUYPER
Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • Tel: 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be • info@decuyperbvba.be
- Heeft u hoge energiekosten?
- Is uw centrale verwarmingstoestel
aan vervanging toe?
Vraag vandaag nog uw vrĳblĳvende prĳsofferte aan.
Bĳ aankoop van een nieuwe condensatie gasketel Vaillant
Ecotec VC of VCW, vanaf 2500 euro!
- €155 korting of gratis weersafhankelĳke regeling VRC700*.
- 5 jaar garantie i.p.v. 2 jaar op Vaillant Ecotec Plus toestellen
(algemene voorwaarden zie www.vaillant.be/5jaar)
*Actie geldig van 01/10/2018 t.e.m. 30/11/2018 - Niet cumuleerbaar met andere acties.

U kan ook bĳ ons terecht voor:
Onderhoud en herstelling cv gas/stookolie met wettelĳk reinigings- en
verbrandingsattest • Sanitair • Reinigen schoorstenen • Camera inspectie
schoorstenen • Plaatsing inox gaas (anti vogelnesten)
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Dienstencentra Brasschaat
7LMGYULMRIRS]RHNQDDU¿MQYULMZLOOLJHUVZHUN".RPQDDURQVLQIRPRPHQWRS
RNWREHURPXXULQ9HVDOLXV
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove(LNHQGUHHI
GFPDULDWHUKHLGHKRYH#RFPZEUDVVFKDDWEH
'LGDJ¿HWVWRFKWQDDU/RHQKRXW
'RRPXXUEHUHQPDNHQVWDUWZRUNVKRS³OLJJHQGHKRQG´RRNRSHQRNWREHU
'RRPXXU3&&OXE
:RRPXXURSHQFHQWUXPUDDGZLHZLONRPHQRSYRRUKDQGLQVFKULMYHQ
0DRPXXUVPXOQDPLGGDJHQJH]HOVFKDSVSHOOHQ
:RRPXXUPRGHVFKRZPHW³PDUNWERHWLHN+LOGHJUDWLVHQ]HNHU
JHHQDDQNRRSYHUSOLFKWLQJ
'RRPXXUERHNYRXZHQ
'RRPXXUKDQGZHUNWHFKQLHNHQ
Dienstencentrum Vesalius3ULQV.DYHOOHL7GFYHVDOLXV#
RFPZEUDVVFKDDWEH
0DRPXXU¿ORVR¿VFKSUDDWMH
'RRPXXUZDQGHOLQJ³QDWXXULVKHOHQG´9HUWUHNDDQGH0HONHULM'HHO
QDPHLVHXURLQFOFRQVXPPDWLH2SYRRUKDQGLQVFKULMYHQLVYHUSOLFKW
9ULMRPXXUYRRUVWHOOLQJ³7H*HN"´2SHQ*HHVWLVPFF%UDVVFKDDW
.DDUWHQHXUR*DDWGRRULQ«
=DYDQDIXXU=RUJEHXUV9HVDOLXV.RPHHQNLMNMHQHPHQLQ9HVDOLXV+HW
ZRRQ]RUJFHQWUXPGDJYHU]RUJLQJVFHQWUXPVHUYLFHÀDWV%DOGHUKRIHQGLHQVWHQ
FHQWUXP]HWWHQGHGHXUHQYRRUXRSHQ8NDQGHHOQHPHQDDQHHQURQGOHLGLQJ
RIJHZRRQNRPHQJHQLHWHQYDQHHQOHNNHUHYHUZHQNRHHQRIRSWUHGHQ2SGH
LQIRUPDWLHPDUNWNDQXLQIRUPDWLHEHNRPHQRYHUGH]HGLHQVWHQDOVRRNRYHUYHUYRHU
YLDGHPLQGHUPRELHOHFHQWUDOHSRHWVKXOSPDDOWLMGHQDDQKXLVNDUZHLGLHQVW
HQ].RP]HNHUHHQVODQJV
0DYDQDIXXU9HVDOLXVPDUNWMHPHWGHEULOOHQEXVNOHGLQJ+LOGH=DSDWKD
6KRHVHQ2QGHUJRHG2OLMI2SJHOHWHQNHOFDVKEHWDOHQPRJHOLMN
'RRPXXUFRPSXWHUFOXE
'RRPXXUELQJR
0DRPXXUYRRUGUDFKWGRRU-HI³7RRQ+HUPDQVODDWRQVZHHUODFKHQ´
2SYRRUKDQGLQVFKULMYHQJHHIW]HNHUKHLGRYHUMH]LWMH
1RWHHURRNDOYDVWRQGHUVWDDQGHGDWD
:RRPXXUZDQGHOLQJQDDUKHWQLHXZJHPHHQWHKXLV1DGHZDQGHOLQJNDQ
MHVRHSHWHQRPKHW2SHQ+XLV.DEDVWHVWHXQHQHQDDQVOXLWHQGNULMJMHHHQURQGOHL
GLQJLQKHWQLHXZHJHPHHQWHKXLV'HHOQDPHLVJUDWLVZHORSYRRUKDQGLQWHVFKULMYHQ
'RRPXXUOH]LQJ-RKDQ9DQ2HUV³0RHGHUZHHUPHLVMH´/H]LQJRYHU
GHPHQWLHYDQXLWHLJHQHUYDULQJHQSURIHVVLRQHOHDFKWHUJURQG,QVFKULMYHQJHZHQVW
Dienstencentrum Antverpia6W$QWRQLXVOHLWHO_ID[
_GFDQWYHUSLD#RFPZEUDVVFKDDWEH
:HOHJJHQLQGHFDIHWDULDÀ\HUVPHWDOGHDFWLYLWHLWHQGLHZH]RDOYHUZDFKWHQ
QHHP]HJHUXVWPHH
0DDQGDJQDPLGGDJ±XXU]DQJVWRQGH
2SGLQVGDJQDPLGGDJLVKHWKLHUKREE\PRPHQWLHGHUHHQZHONRP JUDWLV
2SGLQVGDJRFKWHQGQRUGLFZDONLQJ PHWRI]RQGHUVWRNNHQ YHUWUHNDDQVSRUWRDVH
 *UDWLV
:RHQVGDJQDPLGGDJVFKDNHQLHGHUHHQZHONRP JUDWLV
7RWRNWREHUNDQXGHGHPRFRPSXWHUYRRUYHUNLH]LQJHQNRPHQXLWSUREHUHQ
0DRPXXUDTXDUHO8NDQQRJDDQVOXLWHQ
:RRPXXUOHUHQWHNHQHQXNDQQRJDOWLMGDDQVOXLWHQ
'RRPXXUVWDUWFXUVXVWDEOHW$QGURLGLQVFKULMYHQDXEHQPHOGHQRIX
RYHUHHQWDEOHWEHVFKLNW
0DRPXXUELQJR
0DQDDOGHQGUDDG
'LRPVWDUWFXUVXV:LQGRZV QDPLGGDJHQ JHHIMHRSHQ
PHOGHQRIMHHHQODSWRSZHQVWXLWWHOHQHQ
:RHRPXXUGDQVQDPLGGDJ
9ULMNDOOLJUD¿H
0DNDQWNORVVHQ

GROTE STOCKVERKOOP
ZETELS EN ZETELBEDDEN
AAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN
NU OOK LOUNGESETS AAN
EINDE SEIZOENSPRIJZEN!
Grote voorraad boxsprings met opberglades aan scherpe prijzen
Ook verkrijgbaar in maat 180x210 cm
Meer dan 200 kwaliteitsvolle matrassen in stock aan fabrieksprijzen!

NU OOK ONLINE

WWW.BESTOUTLETCOMPANY.BE
gratis levering binnen 20 km

Openingsuren: Ma. en woe. van 13u tot 17u - Zat. van 10u tot 18u

Kalmthoutsesteenweg 193A - 2990 Wuustwezel
info@bestoutletcompany.be (magazijn 7, achter Augustijns keukens)

“Ook buiten verkiezingstijd
bekommerd om een bloeiende
lokale handel. Voldoende
ondersteuning voor een sterke
en verscheiden detailhandel
in alle wijken van
Brasschaat.”
Greet Verbert

2de kandidaat gemeenteraad

The Forest Crooks live in het Pug Atelier.

+HWLV]RYHU'HKHUIVWNOHWVWVWULHPHQGHUHJHQYODJHQWHJHQGHUXLWHQHQGHZLQGRQWEODGHUWPHWNRHOHEULHV
GHHHUVWHWDNNHQ+LHUHQGDDUSLHSWUHHGVHHQPHWGHWDQGHQJHZDSHQGHSRPSRHQDFKWHUHHQYHUNOHXUHQGH
VWUXLNXLW+RRJWLMGYRRUKHW3XJ$WHOLHURP]LMQVFKDUHIDQVGHQRGLJHYHUZDUPLQJDDQWHELHGHQ9DQGDDU
GDWRQ]HNHX]HGLWNHHUYLHORS7KH)RUHVW&URRNV+XQDNRHVWLVFKHJUXQJ\EOXHV]LWJH]HOOLJJHJRWHQDOVHHQ
]HOIJHEUHLGHZLQWHUWUXLHQEUHQJWWURRVWLQJXUHXUHQ1DWXXUOLMN]HJJHQGHKHUHQKHWJUDDJRRN]HOIµ'H]HGULH
ERVFULPLQHOHQNRPHQUHFKWXLW$QWZHUSHQRPKXQDOOHUHHUVWH%UDVVFKDDWVHVKRZDIWHYLQNHQLQ38*QHVW+XQ
UDXZHPDDUWRFKFDWFK\EOXHV\JUXQJHVRXQGHQVSHHOVJHYRHOYRRUKXPRUPDNHQKHWRQPRJHOLMNRPHQNHO
QRJWHYHUWURXZHQRSSODWZDWHUHQVWLOVWDDQ)OLUWPHHPHWDOOHVZDW]ZHHIWWXVVHQOLFKWHQGRQNHUHQGZDDO KDOI
GURQNHQRIEHVFKRQNHQPHHGRRUKXQERVYROYHUKDOHQ¶$OGDWPRRLVYDQJWDDQRS]DWHUGDJRPXLQ
KHW3XJ$WHOLHU1RJVWHHGVJHOHJHQDDQGH+RJH.DDUWWH%UDVVFKDDW:HEHJURHWHQXPHWEXEEOHVYDQ
KHWKXLVHQQDGLHQNDQHUQDJHSUDDWZRUGHQLQRQ]HYHUZDUPGHWXLQEDUWHQW9RRUGDWDOOHVEHWDDOWXGHOXWWHOH
VRPYDQ¼%RHNHQNDQHQPRHW]HOIV-DUHVHUYDWLHLVYHUSOLFKWYDQZHJHKHW]HHUEHSHUNWHDDQWDOSODDWVHQ
HQNDQHQNHOYLDPDLO]RGDWLNKHWRRNQRJDOOHPDDONDQELMKRXGHQLQIR#SXJEHVRXQGFORXGFRPIRUHVWFURRNV
LQVWDJUDP#WKHIRUHVWFURRNVKWWSYLEHWKHIRUHVWFURRNVKWWSVZZZIDFHERRNFRP7KH)RUHVW&URRNV
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

DEURNE:%LVVFKRSSHQKRÀDDQJHUHQRYHHUGDSSDU
WHPHQWRSVWH9PHWVDORQHHWNDPHUKDOONHXNHQPHW
WHUUDVNOHLQHVODDSNDPHUJURWHVODDSNDPHUEDGNDPHU
PHWGRXFKHHQWRLOHWNROHQNHOGHU./HQSURYLVLHNHOGHU
3/±NOHLQEHVFKULMI
MERKSEM:/DPEUHFKWVKRHNHQODDQDSSDUWHPHQW
GH 9 PHW KDO EHUJLQJ ZF ZDVSODDWV EDGNDPHU 
VODDSNDPHUVOLYLQJPHWHHWKRHNHQRSHQNHXNHQ
MERKSEM:5RGHORRSVWUDDWDSSDUWHPHQWRSGH
YHUGLHSPHWKDOZFOLYLQJNHXNHQWHUUDVEDGNDPHU
YHVWLDLUHEHUJLQJHQVODDSNDPHUVWXVVHQNDPHUEHUJ
SODDWVHQJDUDJH
MERKSEM:2OPHQEUXJPRRLHEHOHWDJHPHW*/9/
KDOPHWYHVWLDLUHJDUDJH ZDJHQV EXUHHOEHUJSODDWV
WXLQVWH9OLYLQJNHXNHQZFWHUUDVGH9VODDS
NDPHUVEDGNDPHU:&
SCHOTEN:=DPHQKRÀDDQWHUHQRYHUHQEHQHGHQ
DSSDUWHPHQWPHWVODDSNDPHUVNHXNHQOLYLQJEDGND
PHUDSDUWWRLOHWNHOGHU
TESSENDERLO:9RVVHSDG±PðERVJURQGPHW
ZHHNHQGZRQLQJ
Bijkomende info en foto’s:
www.notarisdeferm.be en
https://immo.notaris.be/immoplatform-public_v1/
notary_details/#/352107

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen NRRSW RXG JRXG
JRXGHQ  ]LOYHUHQ PXQWHQ
]LOYHUHQ YRRUZHUSHQ MXZH
OHQ GLDPDQW RXG SDSLHU
JHOG PHUNKRUORJHV RXGH
SROVHQ]DNXXUZHUNHQHQ]
'LYUX]D
X 3DDUGHQPDUNW  7HO
.RQWDQWHEH
WDOLQJZZZJROGFRPSDQ\EH

QQQQQQQQQQQQ
BOXEN EN MAGAZIJNEN
RRNYRRU.02WRWPð
vanaf 35€/maand.
0DDQGHOLMNVRS]HJEDDU
.RUWHODQJHWHUPLMQ
%R[HQPHWWRHJDQJ
X
WWW.HUUR1BOX.BE
.5,-*6%$$102576(/

INFO: 0496/70.80.80

GLAS MVH bvba
0LFKHO9DQ+HUFN
$OOHJODVKHUVWHOOLQJHQ
'XEEHOJODV
LQEHVWDDQGHUDPHQ
6SLHJHOV
*OD]HQGHXUHQ
=HOIZHUNHQGSDWURRQ
0HHUGDQMHUYDULQJ
GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Gepensioneerde aannemerGRHWQRJNOXVMHV]R
DOV NOHLQH YHUERXZLQJHQ
PHWVHO HQ EHWRQZHUNHQ
WHUUDVVHQ ULROHULQJVZHU
NHQHD7HO



Te huur: PDJD]LMQ WH
%UDVVFKDDW RQJ Pð
PHW HYHQWXHHO JHEUXLN Y
DFKWHUOLJJHQGHJURQGJVP
QDX

50+
& ALLEEN ?
RelatieBureau
B-loved
1U%HQHOX[
*URRWVWHOHGHQEHVWDQG
VODDJNDQV
%HOQXYUJUDWLVJHVSUHN

+32 474 263 751

www.b-loved.com



Graag Afghaans koken?
Kom dan op vrijdagavond 26
oktober om 18 uur naar de
zaal Born waar de GROS van
Brasschaat een kookcursus
organiseert! Je kan vanaf 6
oktober inschrijven via mail
: brigitvanla@gmail.com. Na
bevestiging van inschrijving
kan je 10 euro overschrijven op
rekeningnummer: BE76 0011
1740 1095. Welkom!

Dame geeft computer-smartphoneles DDQ
KXLV PDLO LQWHUQHW IR
WR¶VXSGDWHVDOOHPHUNHQ




Te huur: DSS %UDVV &
H9  EHUJSO  VODDSN
GRXFKH DSS ZF OLIW WHU
UDVJDUDJHQDELMSDUN7HO




Gedipl. pedicure, PDQL
FXUH RRN JHOODN NRPW D
KXLV   $J
QLHV]ND

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ

RAAMCOMFORT ZONWERING
ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie
Rolluiken: gratis motor
Screens: gratis motor
Terrasoverkappingen: gratis led spots
Zonnetenten: gratis motor
Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937 info@raamcomfort.be Wim 0472-922464
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Anne Van Aperen
voor een Bruisend Brasschaat
gewoon doen.

33e plaats

Brasschaat

Te huur: Zegeplein 4,
appartement 1e verdiep,
living, keuk., badk.,kelder.
Tel. 03/663 23 61



Te huur: App. 1v Bredab.
1001 Mtr. 2 slk, ter., gar. €
745. 0477/531 123



AANKOOP VAN ALLE
WAGENS, met of zonder
schade. Vlot en correct afgehandeld! Erkende handelaar. T. 0476/749 178

Chiro Zangstonde
Heimwee doet ons hart verlangen. Zaterdag 6 oktober 2018.
Ruiterehal. Aanvang: 15u.


Vr o u w z o e k t w e r k ,
schoonm. str., hulp huish.
0484/496 697

Calpe te huur: prachtig
appart. 2/4 pers., zeedijk,
gr. terr. zeezicht, tv. Vl.,
wifi, recht v/eig., Foto’s
alle comfort. 03/326 13 87

Luc geeft reeds
20 jaar de

BESTE PRIJS
voor de volledige
opruiming van
kelder tot zolder
van uw eigendom.
Snelle afhandeling,
Contante betaling!

0487/286 430

Te koop gevraagd: Inlandse eikels. Enkel zuivere eikels in stevige zak.
€ 0.2/kg. 26/09 - 17/10
- 31/10 18u en 19u30.
Leopoldslei 62 - 2930
Brasschaat



Te huur-Deurne zonnig
appart., gelijkvl., 1 slpk,
ing; kkn, badk./douche
voor 1-2 pers., bij rivierenhof instapkl. 03/326 13 87

Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse
mannen. Tel. 0496/084 168
of 0496/637 978



Te huur: Studio-app. lift,
groen centr. Brassch., rustig, Br. 449 hoek Door Verstr. lei, park, hal, liv. m.
nwe ing. open kkn, 1 slpk,
badk. met ligbad douche,
gar., kelder. Vrij. € 620 +
€ 45 Tel. 03/651 31 89 of
0474/409 223

OPENDEURDAGEN
6 en 7 OKTOBER 2018
POORTENACTIE

BESCHERM
WAT JE
MEEST
DIERBAAR IS
Imagine-dagen
Vraag naar onze najaarsacties !

GRATIS
MOTOR
Activeer jouw actiebon op www.harol.be

bij aankoop van een
elektrische sectionale poort*

Voor al uw...
zonwering
ramen & deuren
veranda’s, rolluiken, ...
Spijker 38 • 2910 Essen • Tel. 03 667 70 00

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE
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Marten
den Hollander

De Hel van Brasschaat
Dit boek verhaalt van de mythe dat rijkdom gelukkig
maakt. De schrijver dwaalt door de wereld der rijken. Hij
beschrijft de leegheid die geld creërt. En de grote desillusie. 'Geld vernietigt levens'

Bestel het boek
Door € 30,- over te maken op onderstaande bankrekening
de Hel van Brasschaat (Brasschaat, België)
nr: BE41 3771 0065 4210
o.v.v. uw naam en post adres.
Heeft u vragen? Contact@deHelvanBrasschaat.be
www.deHelvanBrasschaat.be

PANNENKOEKENBAK
SAMANA Sint-Mariaburg
Zon. 7 oktober van 14 tot 17u.
Samana Sint-Mariaburg nodigt
u, samen met uw familie en
vrienden, zeer graag uit om lekkere pannenkoeken te komen
eten op zondag 7 oktober 2018
in Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 13, Sint-Mariaburg.
Een warme ontmoeting, smakelijk genieten en financiële
steun aan onze werking gaan
hand in hand. Met de opbrengst
van deze pannenkoekenbak
kunnen wij deels onze werking
en activiteiten voor onze leden
YDQ6$0$1$KHOSHQ¿QDQFLH
ren. In onze parochie en wijk
bezoeken onze vrijwillige medewerkers/sters thuisgebonden
en chronisch zieken, hoogbejaarden en hun mantelzorgers
en bieden wij ontmoetingen
en activiteiten aan. Wij steeds
op zoek naar gemotiveerde
vrijwillige medewerkers om
onze werking te versterken! Uw
¿QDQFLHHOVWHXQWMHNDQXDOJH
ven door op zondag 7 oktober
2018 lekkere pannenkoeken
te komen eten. GRAAG TOT
DAN! Het vrijwilligersteam van
SAMANA sint-Mariaburg.



Sint-Jozefparochie
Driehoek

Zondag 7 oktober heeft om
09.30 u. de startviering (met
samenzang) plaats. We beginnen vol enthousiasme aan een
nieuw werkjaar. Na de viering
volgt een receptie waarop iedereen is uitgenodigd.



Gratis: Brandhout balken
en planken. Tel. 0472/712
768



Te koop: Droog brandhout
HLNEHXN¼PPLQPಣ
thuis gebr. 0475/820 160.
03/667 60 97


Te huur: Brass. centr.
app. 1-2 pers. verd. 1
lift, terras, Donksestw.
14 toplig. T. 03/651 77 68

LEESCLUB
BIB BRASSCHAAT

Schep je plezier in lezen en wil je
graag eens van gedachten wisselen over een verhaal. Dan is onze
leesclub iets voor jou.Op 23/10
om 20u bespreken we het boek
“Een onberispelijke man” van
Jane Gardam in de hoofdbibliotheek van Brasschaat (Bredabaan
407) Info & inschrijving: wendy.
van.den.bossche@brasschaat.
be 03/6500360 of info.bib@brasschaat.be. Gratis activiteit.

VOLG DIT NAJAAR EENS
EEN CURSUS!
De herfstblues krijgen geen
kans !
Een zeer groot aanbod kookcursussen zoals Thais koken
of sushi of koken voor absolute
beginners, gitaar of ukelele
leren spelen zonder notenleer,
fotografie, naaien, Mandala
tekenen, acrylschilderen, wil je
graag meubels leren maken,
¿HWVHQ OHUHQ KHUVWHOOHQ« MH
kan in het vormingscentrum het
DAKHUUS aan de Bredabaan
terecht! Wie met de computer
wil leren werken, kan dan weer
terecht in de cursus ABC van
de PC . Er zijn ook cursussen
rond Tablets en Smartphones.
Het aanbod creatieve en ontspanningscursussen is eveneens heel groot. Mindfulness,
Reiki of massagecursussen
brengen je heerlijk tot rust.
Graag meer info? Neem een
kijkje op www.dakhuus.org,
bel naar 03/633 1 696 (ma en
do 13-17u, woe 17-18.30u) of
mail naar info@dakhuus.org.

C B
Bredabaan 655 | Brasschaat

christiane

22ste plaats

de beenhouwer de winter



Wij kopen uw eigendom !
GEZOCHT: (project)gronden en
te renoveren woningen.
Komt uw eigendom in aanmerking?
0475/214 393 - 0475/763 627

OPSLAG
RUIMTE
te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een
volledige inboedel?
Wij hebben steeds de
geschikte opslagruimte

03 430 40 41
www.cobaltbox.be



Ik ben een Braziliaanse
man. Ik zoek werk als poetsman, ik heb reservaties.
Nilson. Tel. 0466/423 734



Handtas Delvaux. Zwart
leder m. brillen. p.o.t.k.
pelsmantel wilde kat m 40
p.o.t.k. 03/651 31 08



Te huur: Brasschaat, super centraal boven Delhaize. Appart. m 2 slpk,
120m², 2e verd., lift, ruime
living, badk. inloopdouche,
wc, keuken met toest.,
berg., kelder, cv, gas, epc
145. Foto’s op immoweb
ref7692250. € 795 + garage. Ideaal voor senioren,
onmidd. vrij. 0475/500 663

Brasschaatse Film,

K&M
schoen- en
slotenmakerij
Leopoldslei 3
2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98
Open: ma-vr van 9 - 18 u.
za van 9 - 17 u.
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Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten,
slotenmakerij en openen van deuren.

MEESTERSCHOENMAKER
SLOTENMAKERIJ

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen en riemen

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal
Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit
ǁǁǁ͘ďďŬĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ďĞ
ŽĞŬƚǀŽŽƌƐŶĞůůĞŝŶĚŝĞŶƐƩƌĞĚŝŶŐ͗

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS

,ĞďũĞĞƌǀĂƌŝŶŐ͕ďĞŶũĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ͕ǁŽŽŶĂĐŚƟŐƌĞŐŝŽtƵƵƐƚǁĞǌĞů͍ĞǌŽƌŐŽŶƐũĞs
ƉĞƌƉŽƐƚŽĨŵĂŝůŶĂĂƌŵĂƌůǇŶĞ͘ĚĞƌǀĞĂƵǆΛďďŬĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ďĞ;ĚŝƉůŽŵĂŶŝĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬͿ
<ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕ƌĞĚĂďĂĂŶϱϮ͕ϮϵϵϬtƵƵƐƚǁĞǌĞů

N-VA Brasschaat

BRUNO HEIRMAN
31ste plaats
Als ondernemend dierenarts wil ik mij graag inzetten voor een veilig en welvarend
Brasschaat. Een Brasschaat waar iedereen gelukkig kan samenwonen met respect
voor elkaar.
Respect en aandacht voor ouderen, voor welzijn en gezondheid, voor groene en
open ruimten, voor ondernemers en bovenal voor opvoeding en onderwijs, want dit
zijn belangrijke hefbomen in onze maatschappij.
Met een langetermijnvisie en de nodige luisterbereidheid wil ik alle sterke speerpunten van het N-VA-beleid mede ondersteunen.

Ve i l i g t h u i s i n e e n
welvarend Brasschaat

Brasschaatse Film,
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Schilderen en tuinwerk.
0487/856 864

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be


Aankoop van alle 2dehands wagens ,zoals
Jeeps,camionette,Busjes
met of zonder keuring ook Schade .Tel
0476/34.58.00


Alle tuinwerken, hagen
scheren. 0474/453 834



Vrw zkt schmw., erv. en
ref. Spr. Fr., Por. en Ned.
0484/689 476 - 0466/181
844


Te huur app.1e verd. Pastorijstraat 18 Brasschaat,
2 slpk. garage, onm.vrij
650€ tel 0470/313126


Te koop werktuigen & machines voor Hout-BouwMetaal. Tel. 0486/503 194

Uw Immo-partner in & rond Brasschaat
bij VERKOOP en VERHUUR.


Bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen, coniferen
m. eig. hoogtewerk, frezen
van stronk. 0495/223 863
QQQQQQQQQQQQ

WWW.ENTREZ-VASTGOED.BE

Oprit of parking
in klinkers

Tel: 0475 540 400 • Gratis Schatting!

Martens Bestratingen bvba
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Belegger zoekt
opbrengsteigendommen
eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.
Correcte betaling.
0487/286 430 - 0473/420 392

D&D Interieurs
Kasten op maat
Keuken- en badkamerkasten
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83
GSM: 0475/608 674
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

Te huur: Ondergr. parkeerpl. veld- en Hofstr. €85
p/mnd vanaf 1-10-2018.
0495/804 838

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

Verheyen Bart

+32(0)486/354.763
Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10

Geregistreerd installateur

Oktobermaand = Mariamaand
Wij geven zin en betekenis aan ons leven door goed te doen
en goed te zijn voor anderen; ook omdat Jezus ons dat vroeg.
Daarom bidden en spreken wij ook tot God, onze Schepper
en einddoel van alles. Samen bidden is zinvol en steun voor
elkaar. Oktober is daartoe een mooie gelegenheid. Wie komt
er met ons mee bidden? (rozenkrans en kruisweg) elke vrijdag
om 14.15 uur in de kerk van Brasschaat-Centrum (Mariakapel). Er is zoveel om voor te bidden. Er is zoveel om voor te
danken. L.V.

Nelen Woondecoratie bvba
Residentiële schilderen behangwerken
zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60


Bent u op zoek naar
poetshulp? met dienstench.? Bel “eentje meer
vzw”, geen wachtlijsten.
Poetshulp beschikbaar.
0488/408 720

F O N O P L AT E N. koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
GSM 0475/768 188

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

Bezettingswerken binnen en buiten schilderen.
0496/873 461

Te koop gevraagd: Spullen van zolder, curiosa,
allerlei. 03/663 65 70

Te huur: App. 2e verdiep.
2 slpk, ing. keuken, badkamer met bad en douche, app. wc, grote living,
groot terras, zolder. Veldstraat 325 Brasschaat. Tel.
03/653 05 65

Man zoekt werk, tuin
e.a.ander werk.
0465/504 062

Klusjesman inricht. elektr.
garagedeur, rolluik, vliegr.
0499/216 561

Ik zoek werk als poetsvr.,
str; e.a.a.werk. Veel erv.
0486/503 110

myriam

2de plaats

van honste

potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

www.meeussen.be

zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Brasschaatse Film,
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Begrafenissen
Christophe Bruyneel
Regio: Ekeren - Kapellen - Brasschaat
In het najaar van 2018 opent Christophe een eigen
rouwcentrum in Mariaburg. Hier kan men in alle rust
overledenen begroeten en is er ruimte om uitvaarten
te bespreken of uitvaartproducten te bekijken.

37

SCHEIDING
Sneller je leven
terug in eigen
handen nemen

Kapelsesteenweg 639 - Ekeren
Christophe is gediplomeerd
en heeft 12 jaar ervaring.
christophebruyneel.be

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

RIJSCHOOL

PLAATS

24

Familiale bemiddelaar KUL

marleenvg24cdenv@gmail.com

Kantoor Brasschaat

Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03

ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u
zaterdag volgens afspraak

www.rijschooltnoorden.be

Marleen Van Gelder
SCHOENENDOOSACTIE

Zoals andere jaren willen wij ook in 2018, samen met Actie4kids, meer dan 50 000 kinderen blij
maken. Deze kinderen leven in armoedige omstandigheden en hebben nog nooit een echt cadeau
gehad. De dozen vanuit België gaan dit jaar naar kinderen in Sierra Leone. Door een schoenendoos
te versieren en te vullen met schoolgerief (schriftjes, pennen en potloden), toiletspullen (zeep,
WDQGSDVWDWDQGHQERUVWHO HHQNQX௺HOHQVSHHOJRHGNXQWXRRNPHHGRHQPHWGH]HDFWLH8YLQGW
meer informatie via deze link. Of neem met ons contact op via 03 651 37 78. Op 13 oktober bent u
welkom om uw doos af te geven in de Evangelische Kerk Brasschaat, Lage Kaart 324 te Brasschaat,
YDQWRWXXU(ONHGHHOQHPHUNULMJWHHQOHNNHUHSDQQHQNRHNHQHHQNRSNRHRIIULVGUDQN

info@rijschooltnoorden.be

Handelsgids.be zoekt

VERTEGENWOORDIGER

TANDEM VOOR BRASSCHAAT

Bediende of zelfstandige
Werk in Brasschaat en omgeving
Fulltime of parttime. Bezoek kmo’s
Zeer hoge commissies en zeer goede toekomst
Mail brief + cv: jeroen@handelsgids.be

Hairstyling Serneels
Bon
Luxe haarverzorging + hoofdmassage
bij brushing
Kapper voor gans het gezin
op afspraak van dinsdag t/m zaterdag
Lage Kaart 312 • 03/651 67 70
Farida 0497/570 975 en Tinneke 0492/534 168

BOB
PLAATS

3

EMM
PLAATS

21

BOB GEYSEN
De verbindende kracht
van sport en verenigingsleven
verder op de kaart zetten.

EMMANUELLE
HERBOSCH

We willen streven naar
kwaliteitsvol onderwijs
vlak bij huis

Brasschaatse Film,
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BRASSCHAAT
APPARTEMENT
Met 3 slaapkamers & garagebox

Pauwelslei 203 bus 2001

31/10

SLAAPZACHT
HALLOWEENTOCHT
SPEELPLEIN DE DRIEHOEKJES
27/10 Atheneum Brasschaat

Start biedingen: zondag 21 oktober om 13u
Einde biedingen: maandag 29 oktober om 13u
Biedingen via www.biddit.be

INKOM: €2 Van Hemelrijcklei 81

Bezoek
Dinsdag van 19.30u tot 21u
Zaterdag van 9u tot 12u

INSCHRIJVEN TER PLEKKE OF VIA
INFO@DEDRIEHOEKJES.BE
EERSTE TOCHT VERTREKT OM 19U
HORRORTOCHTEN (16+) VANAF 21U30

(Vanaf 2 oktober t.e.m. 27 oktober 2018)

INSTELPRIJS € 168.000,00
Notariaat De Decker
03/650 16 80
info@notariaatdedecker.be

UW PARTNER VOOR
BRUSSELS INVESTERINGSVASTGOED
Afspraakpunten en kantoren te Brussel - Antwerpen - Gent

60%
Huurders

130.000
Expats

1200
Appartementen in beheer

30
Jaar ervaring

95%
Verhuurd

Vraag naar
uw GRATIS
investeringsanalyse
www.investvast.be

Vastgoed specialist voor expats

zonder risico en zonder zorgen • eigen beheer & verhuurservice

T: +32 475 69 82 54
kris.borgers@investvast.be • www.investvast.be

Brasschaatse Film,
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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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken
Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

Achtkamp Brasschaat

Vanaf zondag 21 oktober 2018 en dit reeds voor de 69ste keer.
De Achtkamp Brasschaat is de unieke meerkamp bestaande uit 8
YHUVFKLOOHQGH ¿HWV HQ DWOHWLHNGLVFLSOLQHV +HW SURJUDPPD  ]RQGDJ
RNWREHUXXUNP7,-'5,7.DVWHHO3DUNYDQ%UDVVFKDDW
]RQGDJ  RNWREHU   XXU  P  9(5635,1*(1  6WDGLRQ
3DUNYDQ%UDVVFKDDW]RQGDJQRYHPEHUXXUNP7,-'5,7
0LOLWDLU9OLHJYHOG0DULDWHU+HLGH]RQGDJQRYHPEHUXXU
.2*(/6727(1P6WDGLRQ3DUNYDQ%UDVVFKDDW]RQGDJ
QRYHPEHUXXU9(/'/223LQLWLDWLHNLQGHUHQ.DVWHHO3DUN
YDQ%UDVVFKDDW]RQGDJQRYHPEHUXXU9(/'5,7LQLWLDWLH
NLQGHUHQ.DVWHHO3DUNYDQ%UDVVFKDDW0HHULQIRZZZDFKWNDPSEH

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen
en opvullen
van tanks
Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51
E-mail: info@tankrecycling.be

CHEQUE LENTEFEEST
FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

Lentefeest voor het goede doel was een succes! Op de vrijwilligersvergadering hebben we de cheque mogen overhandigen aan het
Sint Vincentius genootschap! Iedereen bedankt voor de steun!

De échte zakkenvullers
van Brasschaat!
Tijdens de World Cleanup Day stak Open Vld Brasschaat mee de
handen uit de mouwen voor een proper Brasschaat. Samen met
de Zwerfvuilruimers en enkele BV’s vulden ze al snel 10 zakken
zwerfvuil.
Sigarettenpeuken, papiertjes, blikjes en plastiek op straat dragen niet bij tot
woonplezier. Open Vld Brasschaat droeg daarom graag haar steentje bij.
Een nette gemeente is voor Open Vld ook een veilige gemeente en geldt
als visitekaartje naar buiten uit.
De zwerfvuilruimers van Brasschaat hebben de afgelopen maanden al
heel wat Brasschatenaren gesensibiliseerd met hun werk. Daardoor ligt
er veel minder vuil op straat.
Wanneer sensibilisering echter niet meer werkt, moet voor Open Vld Brasschaat
GHJHPHHQWHKDQGKDYHQHQVWUD̆HQ'DWNDQYLDHHQJHOGERHWHRIPHWHHQ
taakstraf. Voor sluikstort geldt voor ons een nultolerantie.
Betere (camera)controles en hogere boetes zijn nodig.
Voor meer informatie:
www.openvldbrasschaat.be
christophe.thomas@openvld.be

WITTERE TANDEN?
Wij bieden een
effectieve, veilige
en betaalbare
behandeling, in alle
discretie bij u thuis.
(Vanaf € 69 all in)
ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN

0483/34 44 93
QQQQQQQQQQQQ
Paardenstalling: zoekt
u een goed verblijf voor
uw paard of pony? Bel.
0476/307 982. Vol pensionstalling met alle faciliteiten te Brasschaat.
Gelegen aan het bos.
QQQQQQQQQQQQ
Te koop: 4 winterbanden 215/55*16 Continental+Alu velg ENZO 6,5*16
vr Citroën C4 Picasso ‘12.
Tel 0476/502128



Schilderen, ook laminaat.
0488/591 112

KMO-ZONE BOSDUIN

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Brasschaatse Film,
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Algemene houthandel I Binnendeuren
Parket & laminaat I Maatkasten in bouwpakket
Terras- en gevelbekleding

Ons vakmanschap in
uw bouwpakket
Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout I t +32 3 666 81 14 I info@tilborghshout.be I www.tilborghshout.be

Ophalen van elektr.
toest. ZDVP GUN HQ
RXGHPHWDOHQ


Vr. zkt schmw.,HUYHQUHI
6SU)UHQ3RUW


Te koop:  VQHHXZEDQ
GHQRSYHOJHQZLHOGHN
sels voor Vw up , weinig km
te koop wegens aankoop
andere auto vraagprijs
¼ 7HO  



Man zoekt werk, tuin,
HDZ   


Schilderw.OHHJPYKXLV
HNHO2XGHPHWWRHVW
J\SU

Ik zoek poetswerk,
EDE\VLWWLQJ VWULMN WXLQ
ZHUN)UDQVH(QJOHV


Gepensioneerde aannemerGRHWQRJNOXVMHV]R
als kleine verbouwingen,
PHWVHO HQ EHWRQZHUNHQ
WHUUDVVHQ ULROHULQJVZHU
NHQHD7HO

Ik zoek werk:6FKLOGHUZ
ODPLQ WXLQ 0 HUY ¼
SX

RAAMCOMFORT ZONWERING
ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie
Rolluiken: gratis motor
Screens: gratis motor
Terrasoverkappingen: gratis led spots
Zonnetenten: gratis motor
Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937 info@raamcomfort.be Wim 0472-922464

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
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BRASSCHAAT
TE HUUR
AUGUSTIJNSLEI 128 - 2DE
Zeer rustig gelegen ruim appartement ca 140 m²
]Ud"c\QQ`[Q]Ubc\YfY^W% ]]_TUb^Y^WUbYSXdU
keuken en een garage in verzorgd gebouw op
enkele minuten van Bredabaan en centrum van
Brasschaat. Lift aanwezig. EPC: 216

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 250.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

VAN HEMELRIJCKLEI 80/82
Nieuwbouw assistentie-flat met 2 slk in mooi
afgesloten parkdomein ‘Prins-Kavelhof’ nabij het
centrum van Brasschaat.Het gehele domein telt 191
assistentie-flats. Er zijn verschillende ontspanningsmogelijkheden, een receptie en lunchrestaurant.
Mogelijkheid tot huren van ondergrondse autostaanplaats. EPC: 66

BRECHTSEBAAN 56
Gezellige en goed verzorgde woning. Ind.: Glv
inkomhal, living, keuken, badk., apart toilet,
waspl., overdekt terras en mooie tuin. 1ste verd.
3 slpks. Met kelder en zolder. Achteringang
voor fiets. Aparte garage + oprit voor 3 wagens.
Goede ligging nabij school, voetbal, openbaar
fUbf_Ub5@3*&%!

ZEGERSDREEF 82
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moderniseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp
& ]5@3*' %

€ 298.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 319.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 315.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRECHT

ZEGERSDREEF 84
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moderniseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp
600 m². EPC: 717

ZEGERSDREEF 82/84
Zeer gunstig gelegen OBB in residentiële woonomgeving.Opgericht in 1960 en opgesplitst in 2
delen,type ‘kangoeroewoning’.De afwerking en
inrichting in de woning is wel gedateerd en dient
gemodeniseerd te worden.Prachtig perceel van
!" ]cdbQQdRbUUTdU" ]5@3*("*' %($*'!'

LARKENDREEF 49
In groene omgeving gelegen, ruime villa, geschikt
voor iemand met vrij beroep. Dit landhuis omvat
%c\`[cUU^\YfY^W"hRQT["hdUbbQcY^WUbYSXdU
keuken en een ruime tuin. Op de 1ste verd is een
polyvalente ruimte+praktijkruimte(46m²) voorzien
met aparte trap en deur. Met carport. Zeer rustige
\YWWY^W5@3*#(%

€ 315.000

€ 225.000
BUXUSLAAN 25
7_UTWU\UWU^XQ\V_`U^R_egWb_^TfQ^%'']
Rustige omgeving.

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

BRASSCHAAT

HOEVENEN

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

SPECHTLAAN 11 - 2DE
Bijzonder gunstig gelegen ruim app met 3 slk.
Aangename groene woonomgeving op kleine
afstand van Centrum,Bredabaan en park van
Brasschaat.Alle hedendaags comfort. Bouwjaar
1998. Mogelijk inpandige garage bij te kopen mits
meerprijs. EPC: 173

€ 242.500

EDISONLAAN 19
Verzorgde instapklare gezinswoning gelegen in
een rustige en kindvriendelijke wijk met 4 slaapkamers, garage met extra staanplaats ervoor en
perfect onderhouden tuin . EPC: 430

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT

€ 795 + € 40 kosten

EKEREN

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
BERGSTRAAT 52 - 2DE
Gunstig gelegen ruim app mt 2 slk en garage in
verzorgd en goed onderhouden gebouw te ‘Brasschaat-Kaart’.Bwjr 1994.Lift aanwezig. Voorzien
van alle hedendaags comfort. Aangename ligging
nabij winkels,scholen en openbaar vervoer,op
kleine afstand van centrum. EPC: 206

€ 189.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 595.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING

KLOOSTERSTRAAT 8
Handelsgelijkvloers met woonst gelegen in het
centrum van Ekeren. Het gelijkvloers is ingericht met
wachtruimte, loketten, bureelruimte met airco en
ingemaakte kasten, toilet met handenwasser, keuken en tuin. Op de verdieping vinden we een ap`QbdU]U^d]Ud"c\QQ`[Q]UbcU^dUbbQc5@3*##%
(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 279.000

HOEVENEN
KASTANJELAAN 18 - 1STE
Mooi gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers, terras en garagebox gelegen in een rustige
woonwijk met uitzicht op een parkje. Ruime living
met moderne open keuken, afzonderlijk toilet,
praktische berging. Overal Pvc ramen met dubbele
beglazing en rolluiken. Energiezuinig! EPC: 196

03 225 50 00
info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

€ 595.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 195.000

HOEVENEN

KAPELLEN

KAPELLEN

EIKENLAAN 8
<Q^TXeYc _` UU^ `UbSUU\ fQ^ &#% ] WU\UWU^
in een rustige woonwijk. Deze te moderniseren
woning beschikt over 3 slaapkamers, inpandige
WQbQWUbeY]URUbWj_\TUbU^deY^fQ^"$%]1\\Uc
WU\YZ[f\_Ubc5@3*%"'

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit
%g__^WU\UWU^XUTU^>e^_WRUcSXY[RQQb*W\f
studio met tuin prijs € 168 800. Appartement op de
!cdUfUbT]Ud"c\[U^beY]dUbbQc!%]`bYZc€ 182
% 1ed_cdQQ^`\QQdcU^U^[U\TUbcRUcSXY[RQQbY^
de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70.
Centrum Kapellen!

KAZERNEWEG 12
Halfopen bebouwing op een perceel van 976 m²
gelegen in Kapellen Hoogboom. Deze woning
beschikt over 2 a 3 slaapkamers, garage en grote
deY^U^YcdU]_TUb^YcUbU^bU^_fUbU^5@3*'!$

€ 299.000

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 259.000

KAPELLEN

KAPELLEN

MERKSEM

ELZENSTRAAT 53
verzorgde gezinswoning gelegen in een rustige
woonwijk over een speelpleintje met 3 slaapkamers, 2 badkamers, inpandige garage en terras
]UddbQ`^QQbTUdeY^5@3*#&%

KALMTHOUTSESTEENWEG 15
Mooi gerenoveerde gezinswoning met 4 slaapkamers en dressing, ruime zolder met mogelijkheden
en tuin met zij-ingang en 2 terrassen. Mogelijkheid
d_d XebU^ fQ^ WQbQWUR_h QQ^  $%]QQ^T
5\U[dbYSYdUYdYcS_^V_b]5@3*#%#

WULPSTRAAT 27 - 4DE
Ruim hoekapp. (120m²) met veel lichtinval op
de 4de verd. Indeling: inkomh.,ruime living,
keuken, badk., apart toilet, 3 slpks, bergpl.en
terras achteraan. Mogelijkheid om een garagebox
apart mee aan te kopen. Gunstige ligging, op
% ]Y^edU^ dU f_Ud fQ^ ^YUegU dbQ]fUbRY^TY^W
Luchtbal-Ekeren. EPC: 161

€ 289.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 295.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 164.000

SCHOTEN

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

WILGENDAALSTRAAT 21
Deze leuke woning met mogelijkheden (nog verder
af te werken) is rustig gelegen vlakbij het centrum
van Schoten. Glv.: inkomh., toilet, living, open keu[U^RQT[deY^QSXdUbQQ^UU^RUbW`\QQdcQdU\YUb
met aparte cv ketel gas. Op de eerste verdieping
jYZ^Ub#c\`[c=Ud[U\TUb5@3*%&$

STANISLAS MEEUSLEI 20
Te moderniseren rijwoning. Glv: inkomh, ruime inpandige garage met oprit, grote tuin en magazijn.
1ste verd.: hal, toilet, living en ingerichte keuken
met toestellen. Hoger gelegen zijn er 3 slpks en
een badk. Met kelder. Elektriciteit is conform. Condensatieketel gas is vernieuwd in 2011. EPC: 379

HOGE HEIDE 51
Rustig gelegen buitenverblijf in blokhut-systeem
met 1 slaapkamer op mooi perceel van 677 m².
Aangename ligging bij camping ‘Keienven’.
EPC: 1489

€ 209.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 235.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 98.500

WWW.GOETSTOUWERS.BE
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

NIEUWE TOONZAAL 300M²
1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

GRATIS
MOTOR

Te huur: gr. gemeub.
PRG VWXGLR Q 3DO¿MQ] ¼
595. 0495/214 041

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonweringsproducten
van het kwalitatieve
merk Verano



Eenzame 68 j. zoekt
YULHQGLQ,NZDFKWRSMRX
03/653 11 52



Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, gegalvaniseerd, mag werk
aan zijn. Geen geremde.
0492/263 118
myriam

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVEHVWHN

03/651 33 40

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.



2de plaats

van honste

Te huur: in kl. geb. recent
mod. glvl app. tuintje terr.,
gar. alsook app 1e V. 2
VOSNWHUUJQOLIWUXVWRPJ
%UDVV & +RIVWU  7
03/651 77 68

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

Te huur: $SS(NHUHQ.Rnijnenberg 48, 2de verd.
Volledig gerenoveerd,
onm. vrij, 2 slpk, ruime liv.,
open kkn, bdk m. douche.
Rust. omg. dicht bij park
en winkels. Prijs. € 750,-.
0476/769 706

2 ERVAREN PLAATSERS/TECHNIEKERS

J. werkm. z. w. als bezetter, gypr., isol., lamin., tuin,
FKDXI

Op maandag 8 oktober start VZW+3 een nieuwe cursus Frans. Een ideale instapcursus voor iedereen.
Voor absolute beginners maar ook voor hen die hun kennis willen opfrissen.
Inschrijvingen: De “Remise” Graaf Reusensdreef 1 (voorheen Gemeentepark 3) tel: 03 651 24 87 of
via mail: senioren@brasschaat.be openingsuren: van ma tot vrij: 9u en 12u en di nam van 14u tot 16u



Gezocht voor versterking van ons team:

OUI, JE PARLE FRANÇAIS.

AUTO- en WONINGVERZEKERING

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

UW VASTGOED, ONZE ZORG !
TE HUUR:
Stabroek, Esdoornlaan 28
EW 3 slpk gar tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC: 282 kWhm²

TE KOOP:
Stabroek, A.C. Swinnestraat 15
(:VOSNWXLQ¿HWVEHUJLQJ

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 385 kWh/m²

TE KOOP:
Schoten, Elshoutbaan 37
Villa 3 slpk gar tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:473 kWh/m²

€ 279.000,-

€ 249.000,-

€ 410.000,-

TE KOOP:
Ekeren, Kapelsesteenweg 637

TE KOOP:
Kapellen, Larikslaan 5

TE KOOP:
Braschaat, Van Hemelrijcklei 46

app HOB 2eV 3 slpk

ruime villa 4 slpk gar tuin zwembad

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:296 kWh/m²

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wp,EPC:191 kWh/m²

app 2ev 2 slpk

2 maanden

GRATIS *
Auto- en/of woningverzekering

Bij DVV Verzekeringen luisteren we
naar u en helpen u met het beheer van
uw verzekeringen. Een hele
geruststelling,
zeker als het eens echt mis gaat.

Neem tussen 10/09
en 11/11/2018 een
autoverzekering of een
woningverzekering Cocoon en
krijg 2 MAANDEN GRATIS*.

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:232 kWh/m²

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

Oef, een mens.
€ 219.000,-

€ 575.000

€ 209.000

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

*Meer info op www.dvv.be/auto of www.dvv.be/wonen
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 09/2018

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 Brasschaat
03 650 10 20
info@matrixnv.be
www.matrixnv.be
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TE HUUR

Charmante recent gerenoveerde
villa met mooie tuin
Mariaburg - Willy Staeslei 83

Hal, toilet, zeer ruime woonkamer, geïnstalleerde keuken, berging,
garage, 3 slaapkamers, dressing, badkamer, bergzolder. Overdekt terras, zonneterras en tuin Maandelijkse huurprijs € 2050

Batimmo Vastgoed
03/292.50.50 of
0473/45.77.37

Bent u op zoek naar een schitterende investering?
Dit zeer goed draaiend handelspand met ruime woning en tuin, gelegen
op de Miksebaan in Brasschaat kan dan ongetwĳfeld iets voor u zĳn.
Ontdek meer van ons op www.q-immo.com
Tot binnenkort!
Ingeborg 0473/403.454 & Katrin 0476/940 567
www.q-immo.com • info@q-immo.com

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

ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470
01
35
85
info@stucagyp.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

SAMEN ONDERWEG

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Paalstraat 4
2900 Schoten
03 210 32 30

Middenstand is de sleutel
tot een welvarend
Brasschaat

www.immopoint.be

VANDAELE

GRATIS SCHATTING
ELLEN
PLAATS

6

BRASSCHAAT
NIEUWBOUW GLV ASSISTENTIEFLAT IN STANDINGVOLLE RESIDENTIE. Opp. 90 m²: living 35
m², open kkn, 2 slpk, 1 badk en
terras 20 m². EPC: 76,45 kWh/
m² UC: 11008-G-2013 ,Vg, Gdr,
Gmo, Gvkr, Gvv,
€ 335.000,-

BRASSCHAAT
VILLA MET BINNENZWEMBAD EN
ZUID GEORIËNTEERDE PARKTUIN.
Op 5358 m²: living 115 m², kkn, 4
slpk, 3 badk, 2 gar, Zuidoost tuin
en terras 80 m². EPC: 372 kWh/
m² UC: 726688 ,Vg, Wg, Gmo,
Vkr, Gvv,
€ 795.000,-

DIDIER
PLAATS

7

00

Jouw idee
wordt mijn uitdaging

EllenGemeenteraadslid
Somers
Didier Van
Dooren
WWW.DIDIER-CDENV.BE
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TE KOOP

stijlvol afgewerkte woning
(bj 2005/2006)

BRASSCHAAT - Lage Kaart 158b
Garage, hal, toilet,
ruime woonkamer
met half-open geïnstalleerde keuken,
terras en tuin. 1ste
verdieping: toilet, 3
slaapkamers (13.513.2-9m²)en badkamer met douche en
bad. Tweede verdieping: 2 slaapkamers
(21-14m²).
Epc: 281kwh/m².

€365.000

Batimmo Vastgoed
03/292.50.50 of
0473/45.77.37

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT
Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49
info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP
Brasschaat, Van de Wiellei 178:
Charmante op te frissen halfopen woning, dicht bij het centrum van Brasschaat met
een garage in de tuin. Gelijkvloers: hal met deur naar de (wijn)kelder, aparte toilet,
open keuken met aangrenzend de tuin en een overdekt terrasje, eetkamer en living.
De ramen op het gelijkvloers zijn voorzien van elektrische rolluiken. 1ste verdiep: 2
slaapkamers, badkamer en een aparte toilet. 2de verdiep: 2 slaapkamers, berging met
een luik naar de zolder. EPC 215 kWh, elektrische keuring niet conform, Opp.: 287m²,
K.I.: € 1.209 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7730755)

ramen & deuren

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be
Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

Bezoek onze toonzaal:

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

di, do, vr:
Wo:
Za:
Zo - Ma:

13:00 - 17:00
Op afspraak
10:00 - 14:00
Gesloten
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SNELLE SERVICE | OOK HERSTELLINGEN

met Van Zantvoort dakwerken,
50
JAAR

-10%
KORTING

FA M I L I E B E D R I J F

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

Bezoek showroom op afspraak
Veldlei 5 | 2970 ‘s-Gravenwezel

0479 946 932

dakdekkersorg@gmail.com | www.groepgvs.be

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN
Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

VRAAG
NAAR
O
REFER NZE
ENTIES
!

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Leerkracht lagere school
helpt bij het leren van
lessen of het maken van
huiswerk. Ook 1ste en
2de middelbaar.
0477/970 504



Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc
Raamgarnering

Goele Fonteyn
2de plaats
Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

Gezocht:kantine-uitbaters, K. Gooreind Voetb a l Ve r e n i g i n g z o e k t
kantine-uitbater(s), vnl.
vrijdagavond, zaterdag
en soms zondagmiddag.
Vergoeding overeen te komen. Interesse is welkom
via 0473/30.31.80.

Te koop: KEUKEN Augustijns wegens verbouwing Brassch., recent gerenoveerd, voll intact. 18
kasten/2 gr laden+3Kl laden,Wit. Fornuis/dampkap/
frigo 2015. Beschikb half
OKT.(missch vroeger)Prijs
o.t.k. gsm 0478432 026



Te huur: Luxe appartement met lift. Mariaburg/
Brasschaat. € 830/mnd.
Uiterst geschikt voor senioren. IBA: 03/605 90 01
- 0474/474 641

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662
Bel voor vrijblijvende prijsofferte

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Contacteer ons vandaag nog
UOORTVIRCěKSOėGRěGĀ

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

NIEUW IN UW REGIO!
Deuromlijsting

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.

koolwitjeslaan 39 | 2950 Kapellen

www.franckpoorten.be | volg ons op
info@franckpoorten.be | 03/293.86.51
BE 0658.816.526 | RPR Antwerpen
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BURGELIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Verbisen Emélie 20-09, Schoten
Goetschalckx Ellie 19-09, Kalmthout
Bulckens Emi 21-09, Zoersel
Croitoru Maria 18-09, Loenhout
van der Ven Thomas Jan 20-09, Brasschaat
Kwick Mathéo 18-09, Antwerpen
Vanhille Naut 21-09, Wuustwezel
Beyers Nikolas 19-09, Kalmthout
van Ouwerkerk David 17-09, Brasschaat
Niamat Noah 18-09, Essen
Truyens Jack 19-09, Sint-Job-in-’t-Goor
Van Roy Emma 23-09, Kalmthout
Vervoort Wout 19-09, ‘s Gravenwezel
van Gils Thibaut 22-09, Antwerpen
Stanescu Daria 21-09, Sint-Lenaarts
Sanchez Brea 21-09, Brasschaat

Bosmans Mattis 24-09, Brasschaat
van der Plas Legend 24-09, Katwijk
Qian Qian-Jin Alice 24-09, Schoten
Ibrahim Hashi Shayma 22-09, Kapellen
Den Hond Renée 24-09, Kapellen
Lin Kyle Qi Le 25-09, Antwerpen
Van Hoof Noor 24-09, Kalmthout
Claes Lóo Rita 24-09, Rijkevorsel
Gysemberg Kato 23-09, Essen
Van Thillo Lewis 12-09, Kalmthout
Van Meel Jerom 13-09, Essen
Navasardyan Céline 17-09, Deurne
Bembele Malueke Caleb 24-09, Brasschaat
Claessens Lenn 21-09, Brecht
Azizi Sahel 25-09, Brasschaat

Van Daele Arthur, 96 jaar, weduwnaar van Van Noten Maria, Antwerpen
Michielssen Louisa, 77 jaar, echtgenote van Huysmans Victor, Brasschaat
Van Der Sande Jean, 84 jaar, weduwnaar van Christiaansen Joanna, Brasschaat
Casteur Maria, 72 jaar, echtgenote van Driesen Franciscus, Stabroek
Van Camp Pauline, 95 jaar, weduwe van Germer Karel, Brasschaat
Kums Helena, 81 jaar, Schoten
Meeusen Sylvie, 41 jaar, Kalmthout
Quirynen Maria, 89 jaar, echtgenote van Bogaerts Andreas, Antwerpen
Perun Jozef, 74 jaar, Antwerpen
Rumbaut Herminaaar, 65 jaar, weduwe van Heirman Marc, Brasschaat
Clauwens Joséphine, 96 jaar, Brasschaat
Van Regenmortel Simone, 80 jaar, Brasschaat

Dhuyvetter Dave te Brasschaat met Van Beveren Valerie, te Brasschaat
Van Windekens Leslie te Brasschaat met Van den Rijm Mireille, te Brasschaat
Peeraer Jente te Brasschaat met Werrens Lindsay, te Brasschaat

Gezinsbond Gooreind
Organiseert

2e Handsbeurs
Speel, baby-en kinderkledij
Zondag 07 oktober 2018
van 14u tot 16u
T’schoolhuis, Theo Verellenlaan 88,
2990 Gooreind-Wuustwezel

Alle Info: 03/230 94 64

QQQQQQQQQQQQ
Alle metsel- beton - chape
bezetting - riolering - plastiek en URR¿QJdakwerken
vloeren - tegels - schouwen en verbouwingen.
Meer dan 20 jr. ervaring.
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57
0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

QQQQQQQQQQQQ

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)
woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken

BAKKERIJ
VAN HUNSEL
T. 03 645 04 47

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
'RNWHUYDQGLHQVW
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):
6-7/10 Slegers Cathy 0476/467 337
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
6-7/10 Fockaert Lieve 0476/306 624
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.villersvzw.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 11
Dierenarts van dienst
6-7/10 Dr. Suykerbuyk 03/633 37 30
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

Ophaling huisvuil oktober
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

1
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3
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RestAfval
oranje
straten

GFT

Papier

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophaling huisvuil oktober
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

8
9
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RestAfval
rode
straten

GFT

PMD
Steven Aerts

|

Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83

|

advocaat@stevenaerts.eu

Brasschaatse Film,

Nr. 40,

3-10-2018
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Wij zijn jarig
Jij krijgt het geschenk

Speciaal voor onze verjaardag leggen we jou in de watten: bij aankoop van een Auping-bed geven we de tweede
spiraalbodem cadeau. De heerlijke nachtrust krijg je op de koop toe, dankzij optimale ventilatie en 10.000 drukpunten
voor een perfecte lichaamsondersteuning. Op onze spiraalbodems geniet je trouwens levenslange garantie – ook mooi
meegenomen! Check de actie- en garantievoorwaarden online of in de winkel.

www.auping.be

Brasschaat

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

Turnhout

Parklaan 1
T 014 96 01 44
www.aupingplaza-turnhout.be
Openingsuren: di-za: 10u-18u
ma en zo gesloten

Geel

Antwerpseweg 110
T 014 58 84 12
www.aupingplaza-geel.be
Openingsuren: ma-za: 10u-18u
woensdag gesloten
Open op zondag van 13u30-18u

De grootste collectie en slaapadvies van de Auping experten in Geel, Brasschaat en Turnhout.

Brasschaatse Film,

Nr. 40,

3-10-2018
ZZZEHOJLFDDQWZHUSHQEH

ook
open op
zondag
van 12.30 18 uur

YROJRQVRRNYLD

n
meubele

In- en verkoop van
oud goud en juwelen

'DPSOHLQ$QWZHUSHQ

Bredabaan 246
Brasschaat
T.: 03 430 20 83
Info: 0497 431 767

totale LIQUIDATIE
toonzaalmodellen!

Di t/m Vr: 10u-13u
14u-18u
Za:
10u-16u
Zo & Ma: gesloten
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‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ
Megagarage-opritverkoop, 6 garages, 6-7 oktober 9-17u Oude Hoeveweg

Poetsen en strijken (met
auto). 0489/635 638

Te koop gevraagd: schilderijen en spullen van
zolder. 03/663 65 70

2SHQLQJVXUHQ
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Pure Luxe
100% lederen salons
recht uit Italië

QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Nieuwe modellen in onze
toonzaal kom kijken en vergelijken !

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

LAAT TIJDIG UW
VERWARMINGSKETEL
ONDERHOUDEN
EN NAZIEN

www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ
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