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Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

Tot
€ 500prijsvoordeelop
LOEWE
OLED’s

CERTINA DS-1 BIG DATE

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

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

Dames • Heren

HalloWeekend

ZONDAG OPEN
13 tot 17 uur

Dokter Roosensplein 19

2930 Brasschaat

Tel 03 651 84 45

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DUBBEL OP DE KLANTENKAART!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!
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Dit boek verhaalt van de mythe dat rijkdom gelukkig

maakt. De schrijver dwaalt door de wereld der rijken.

Hij beschrijft de leegheid die geld creëert. En de grote

desillusie. 'Geld vernietigt levens'

VERKRIJGBAAR OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:

DE HEL VAN BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Attache • Bredabaan 186
Pattyn • Hoogboomsteenweg 17

BRECHT - ST-JOB-IN-’T-GOOR

Lucy Bijl • Brugstraat 108

KAPELLEN

‘t Plein • Antwerpsesteenweg 24
‘t Park • Antwerpsestaanweg 108

EKEREN

Willekens • Kapelsesteenweg 311
‘t Krantenkopje • Kapelsestw. 615

WIJNEGEM

Phantasia-Leirs • Turnhoutseb. 494

PUTTE - NL

Primera • Antwerpsestraat 43

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

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

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

Wij sluiten een hoofdstuk af met onze

SLOTACTIVITEIT
Zaterdag 19 oktober 2019 om 20 uur

Zaal Den Eekhoorn

Met optreden van:

Zoek & De Reizigers
Reservatie op zappake52@hotmail.com

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energieJaak Coveliersstraat 7
2170 Merksem

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

PRIORITIJD
Donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 u Theater Hemelhoeve, 
Azalealaan 1, Brasschaat. Hoe komt het toch dat we alsmaar 
vaker tijd te kort komen? In de eenvoud van alledag gaat Erik 
op zoek naar manieren om de tijd naar onze hand te zetten. Een 
inspirerende zoektocht samen met u, want als toeschouwer hebt 
u recht op uw eigen verwenmoment... 
Af en toe beleven we een volmaakt gelukkig moment, maar 
meestal hebben we het gevoel dat de tijd aan ons voorbij vliegt. 
Vreemd, we hebben auto’s, computers en gsm’s. We kunnen alles 
zoveel sneller dan vroeger, en toch komen we alsmaar meer tijd 
te kort. Hoe komt dat toch? Prioritijd doet ons glimlachen maar 
gelukkig ook nadenken over ons drukke leven. 
Kostprijs: 15 euro voor leden en niet leden, één drankje achteraf 
inbegrepen.
Organisatie: vtbKultuur i.s.m. Markant.
Inlichtingen/inschrijvingen: e mail: brasschaat@vtbkultuur.be of 
gsm: 0476 45 20 43.

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

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

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

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmas-
sage, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure 
€25. Ervaring , enkel op 
afpraak. 0496/908 029. 
Eva Strijbos 

Te koop: 
cm. 0479/308 805



Brasschaatse Film,     Nr. 42,     16-10-2019  3

Zie ook www.argenta.be

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

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun financiële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

VOORDELEN
EXTRA

Op producten  
én services

GRATIS

89999
94999

WDD035WPS

Wasmachine
• A+++ 
• 8 kg 
• 1400 t/min

ADVIESPRIJS

STOFZUIGER 
CLASSIC C1 

JUBILEE 
ECOLINE 

T.W.V. 159

GRATIS

ZORGELOOS
OKTOBER

Geldig van 1 oktober

tot en met 31 oktober 2019

QUIRIJNEN
BREDABAAN 1007  - 2930 BRASSCHAAT - 03 663 57 25 - INFO@ELECTROQUIRIJNEN.BE 

• Levering

• Installatie

• Cadeaus

• 5 jaar Selexion- 

garantie

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

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

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnie-
zska 0484/949 951

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

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

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

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

€ 880 + € 50. 
0477/983 275

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

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

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12
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Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

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

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

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

CONCERT “A TOUCH OF CHRISTMAS” 

Ben jij ook helemaal
 ondersteboven

van een job in de bouw?

 WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

  - Dienders

  - Metsers

  - Ploegbazen

Ben@be-b.be of 0473 700 083

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

Te huur: Hanendreef 
Brasschaat, leuk app. 
2e verd., kl. woonk met 
voll. ing. open keuken, 1 
slpk + extra slpk op zol-
der. voll. inger. badk. met 
ligbad, groot terras, lift, 
ZW-gericht. Vrij 1 dec. 
€ 650/mnd. alles incl. T. 
0486/465 767
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BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

(over het oud-gemeentehuis)

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Ontdek en shop het volledige assortiment 24/7 op
www.combidee.be

VELE AANBIEDERS
IN ÉÉN WINKEL

Ontdek ons
divers

assortiment

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Gelijkvloers achter 
oud gemeentehuis, 

ruimte voor vrij beroep 
met autostaanplaats 

in garage. 

Donksesteenweg 10 
2930 Brasschaat

TE KOOP

0475/659 637
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Neos Brasschaat:
Neos = netwerk van ondernemende senioren.
Ledenwervingsactie met voordracht door Rik Van 
Cauwelaert  journalist op maandag 21 oktober 2019

Neos Brasschaat telt ongeveer 100 leden maar zou dit getal 
graag zien groeien.  Heeft u als (jong) gepensioneerde tijd en 
zin om met leeftijdsgenoten boeiende activiteiten te onderne-
men? Bekijk dan zeker ons gevarieerd aanbod. In tegenstelling
tot wat de benaming van de vereniging doet vermoeden, is 
NEOS niet alleen toegankelijk voor voormalige ondernemers.  
Iedereen met een open geest en een brede interesse is
welkom. Op het programma staan uiteenlopende activiteiten, 

waaronder voordrachten, concerten, boeiende daguitstappen, musea- en
bedrijfsbezoeken, gezellige etentjes, leerrijke reizen enz.
Op maandag 21 oktober 2019 heeft Neos Brasschaat Rik Van Cauwelaert 
kunnen strikken met de voordracht ‘Valt België nog bijeen te houden'' 
De voordracht start om 14u en gaat door in Prins Kavelhof,  Brasserie 
Kaveltafel, Van Hemelrijcklei, 82 te Brasschaat.
Inkom: leden € 7,- niet leden € 12,- drankje inbegrepen.
Meer info en inschrijven kan bij secretaris Jan Ruts GSM 0473 84 09 53
( j.ruts@telenet.be )

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Twee Brasschaatse iconische complexen staan ter discussie. 
Het Brasschaatse gemeentebestuur houdt op dit ogenblik 
een bevraging bĳ  de verenigingen, de burgers en zo meer 
rond de toekomst van de Ruiterhal en het Louis De Winter-
stadion. De twee complexen zĳ n dringend aan renovatie 
toe. Maar er gaan eveneens stemmen op om ze beiden af 
te breken en te vervangen door nieuwe bouwwerken. De 
Ruiterhal heeft een hele geschiedenis achter de rug. Jong 
en oud heeft er gefeest en gedanst, is er naar optredens 
komen kĳ ken, lezingen komen bĳ wonen enzovoort. Lang 
geleden waren er paardenstallen. Maar de zaal heeft haar 
beste tĳ d gehad. Het dak lekt en heel wat verenigingen 
vinden de akoestiek ondermaats. Bovendien is het geen 
geheim dat het gemeentebestuur droomt van een nieuwe 
polyvalente zaal. Die zou dan in de plaats van de Ruiterhal 
kunnen komen. Een grotere zaal laat het Cultuurcentrum 
ook toe grotere namen op de programmatie te zetten. In 
het Louis De Winterstadion speelt tweede provincialer 
KFC Brasschaat. Ook de Brasschaatse Atletiekclub Break 
vindt er onderdak. Naast de grote tribune heeft het Ge-
meentelĳ k Instituut Brasschaat (GIB) er enkele klaslokalen 
met een fi tnessruimte. Het gemeentebestuur overweegt 
de mogelĳ kheid een skaterrein aan te leggen op de site 
van het Louis De Winterstadion. De Brasschaatse jeugd is 
hiervoor zeker vragende partĳ . G-sporters zouden er graag 
een voor hen geschikte piste zien komen. Even verderop in 
het gemeentepark bevindt zich Casa Ametza. Daar kunnen 
gezinnen met kinderen met een beperking overnachten. 
Een G-sport-piste in het Louis De Winterstadion kan een 
mooie aanvulling betekenen op Casa Ametza. Tenslotte be-
staat ook de mogelĳ kheid om op de site van het Louis De 
Winterstadion een fuifruimte voor jongeren te creëren. Uit 
een vroegere bevraging onder de Brasschaatse jongeren 
is gebleken dat er een grote vraag is naar een degelĳ ke 
fuifruimte.

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

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

WILDSUGGESTIES
v.a. dinsdag 15 oktober          Tot snel, Liesbeth & Peter - Team Klokkenhof

Behaag…natuurlijk 2019
Met de actie “behaag … natuurlijk”  wil Natuurpunt tuinliefhebbers aansporen om gebruik te maken van 
streekeigen planten en/of autochtoon plantgoed bij het aanplanten van hun tuin. De actie, traditioneel 
een samenwerking van Natuurpunt, de lokale Natuurpuntafdeling en de gemeente Brasschaat, loopt 
nu voor de 26e keer in Vlaanderen, en voor de tweede maal in Brasschaat. Er wordt een ruim aanbod 
van plantgoed voorzien, die we kunnen aanbieden aan verlaagde prijzen door samenaankoop. De 
planten zijn afkomstige van door Natuurpunt geselecteerde, commerciële kwekers. Al deze soorten 
zijn aangepast aan een bosrijke omgeving: soorten als taxus en beuk, meidoorn en kamperfoelie, 
en gevarieerde pakketten bloemen- en bessendragende haagplanten en struiken, speciaal geschikt 
voor een vogel- en bijenvriendelijke tuin. Meer informatie en bestellen kan via de website van de 
gemeente Brasschaat, www.brasschaat.be, nog tot en met donderdag 31 oktober. De pakketten kun-
nen afgehaald worden op zaterdag 7 december tussen 10 en 12 uur in gemeentemagazijn De Mortel.
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- makkelijk en snel te plaatsen - zeer licht (+/5 kg/m²) - duurzaam
- verzinkt aan beide zijden - nok en toebehoren beschikbaar.

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

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

-25%

9,99/m²
13,49/m²

Dikte / Rd-waarde Prijs Actie prijs

4 cm / 1,8 m²K/W
244699

19,49/m² 15,39/m²
5 cm / 2,55 

m²K/w
244700

21,39/m² 17,08/m²

6 cm / 2,7 m²K/W
244701

25,49/m² 20,29/m²
7 cm / 3,15 

m²K/W
244702

29,29/m² 23,29/m²

8,1 cm / 3,6 
m²K/W

244703
32,84/m² 26,08/m²

10 cm / 4,5 
m²K/W

244705
41,29/m² 32,89/m²

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

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

10 JAAR 
WAARBORG

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

-34%

63,99
97,39

 OSB 3  244 x 59 cm - 18 mm   
 5768 

-28%
9,99

13,99

-20%

Wordt versneden per lopende meter.

Andere breedtes 
beschikbaar op hubo.be!

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

-30%

6,89/m²
9,89/m²

VIA HUBO.BE

MET TAND EN GROEF 
AAN DE 4 ZIJDEN!

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

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

Wij zijn open van 
MAANDAG tot ZATERDAG van 9u.tot 18u. 
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Afgelopen weekend vond de FLANDERS CUP WAKO (World 

zen medaille). Hoofdtrainer Carlos Orellana 

nen voor de komende tornooien.Voor meer 

Brasschaat wint acht medailles

KOM KENNIS MAKEN MET ONS TEAM!

Openingsuren: Ma. & do.: 9 tot 18u. Di., woe. & vrij.: 10 tot 18u. Zat.: 9 tot 17u

Vol zelfvertrouwen aan de feesttafel binnenkort?
Wil jij de ster zijn dit jaar?

Start dan nu al aan je goede voornemens
met Proti Balance!

Ontdek ook ons uitgebreide 

op de voor u meest haalbare en aangename manier, maar steeds resultaatge-

U VINDT ONS OOK IN: Schilde – Malle – Vorselaar – Geel – Sint-Katelijne-Waver – Antwerpen 

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

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

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

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

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

Te huur: Brasschaat 
Bergstraat  12 app.2de 
v e r d i e p - 2 s l p k - g a r a -
ge, onm.vrij € 685. Tel 
0470/313 126 

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



1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

ZONDAG 20/10 OPEN VAN 13U-17U 
Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Ruime gratis parking bij de winkel

Halloweekend Halloweekend
Hip Kids

HeeTango
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18-19-20 oktober18-19-20 oktober

Hallowtien% 
korting  op 

gans de collectie
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Gevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

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

Te koop wit kinderbed-
je IKEA + matras 70 € 
tel.0495.60.32.47 

De Haan Centr. Vakan-
tieverblijf te huur. Max 
6 mnd. Ofwel app. in kel-
derverd. vr 2 pers., ofwel 
ruime kamer met badk. en 
wc vr 1 pers. Niet rok/ nt 

ling. Inl. 
0476 422 692 

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

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

Gratis: 2 matrassen elk 80 
cm Br., niet nieuw maar in 
zeer goede staat. Bellen 
vanaf 17/10. 
0476/418 769

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

KFC BRASSCHAAT ZOEKT BENJAMINTJES
KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, ben je geboren in 2014 of 2015 
en 4,5 jaar oud? Kom het dan proberen. Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op het kunst-
grasveld B terrein in het gemeentepark van de gemeente Brasschaat nabij de Hemelhoeve en 
basketbalvelden. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van Bergen: 0477/575 411

Drie diamanten van
0,02ct in 18K goud gezet 

voor € 261,
geeft recht op één
diamant van 0,02ct

voor maar € 15 ipv € 87

Voordeel van € 72

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL: 03/ 291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/ 645 30 65
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in samenwerking met ondernemers
#shoppeninBrasschaat

shoppen en meer!
19 en 20 oktober 2019

HalloWeekend

autovrije koopzondag
13:00 - 17:00 | Bredabaan centrum

www.brasschaat.be

zond
ag

kids
run!
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shopping
19 en 20 oktober

HALLOWEEKEND
ZA 19 OKT - ZO 20 OKT

VANAF 2 STUKS

-20%
BREDABAAN 226, BRASSCHAAT
TEL : 03/653.58.90

DINSDAG - ZATERDAG : 10 U-18 U
WWW.TWICASNICE.BE

ZATERDAG 19 OKTOBER

DAG VAN DE KRINGWINKEL

Venstraat 151a - 2900 Schoten
Bredabaan 651 - 2930 Brasschaat
Kapelsestraat 237 - 2950 Kapellen
Bredabaan 397 - 2170 Merksem

www.dekringwinkelantwerpen.be
Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92

ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be
Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Ruime keuze in tweedehands dames merkkledij, handtassen en schoenen

Wij zijn steeds op zoek naar merkhandtassen.
 Louis Vuitton, Furla, Prada, Gucci, Chanel, Delvaux, Michael Kors, e.a. Ophalen mogelijk.

Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend open,
behalve op donderdag. Op zondagen steeds tot 12u30.

Bredabaan 443 | Brasschaat
03 / 651.86.08 | www.keurslager-demeulder.be

14-DAAGSE VAN DE BURGER!
van 14 tot 27 oktober
   alle burgers aan  

  3+1 GRATIS

Op zondag 20 oktober is ons restaurant 
te Brasschaat geopend vanaf 17u.

à la carte en met Halloween suggesties

voor reservatie 
03/383 37 01 of www.ruggeri.be

Bredabaan 415, 2930 Brasschaat
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Koopzondag Brasschaat met Halloween kidsrun, 
straatanimatie en degustaties

autovrije Bredabaan centrum - Wonkels open!

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

Dames • Heren

HalloWeekend
ZONDAG OPEN

13 tot 17 uur
M

et
 s

te
un

 v
an

 

OPENDEURDAGEN 
Zaterdag 19/10 10u-18u • Zondag    20/10 13u - 18u

 
Terwijl u geniet van een hapje en een drankje stelt onze mannequin

de nieuwe collectie aan u voor!      Van harte welkom!

LingerieBo
Bredabaan 414   |   2930 Brasschaat   |   T. 03 652 07 56   |  www.lingeriebo.be   |   volg ons op

Lingerie | Badmode | Nachtkleding

Dameskleding

Bredabaan 184 - 2930 Brasschaat - 03 651 31 21
www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

de Belgische topper

Zondag 20 oktober open tot 18 uur

WIN

een pyjama van Canat 
of Woody in oktober!

OPEN op zondag20 oktober

Elle Bi Fashion

Nieuwe
collectie

20% korting
Koopzondag 
20 oktober

Bredabaan 222 • Brasschaat 2930



Torina presenteert:
gratis wijndegustatie met hapjes

tijdens koopzondag
20 oktober van 13u tot 17u

adres: Dr Roosensplein 7

Brasschaatse Film,     Nr. 42,     16-10-2019 

shopping
19 en 20 oktober

SPAARKAART

SPAARACTIE
19 en 20 oktober

Zoek naar de deelnemende handelaars en vraag je stempel en sticker. 
Je kan hen herkennen aan de vleermuis op hun etalage. Een volle spaar-
kaart kan je op 20 okt. tussen 13u - 17u inruilen voor een Brasschaatse 
kadobon t.w.v 10 euro (zolang de voorraad strekt). De promotiestand 
staat ter hoogte van de Bredabaan 152. Info en de deelnemende hande-
laars vind je terug op www.brasschaat.be

JIJ KOMT TOCH OOK GEWELDIG VERKLEED?

sticker 1

sticker 2

sticker 3

stempel 1 stempel 2 stempel 3

Halloween kidsrun
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U vindt ons ook tijdens de koopzondag
op de verkeersvrije Bredabaan

KOm zeker eens langs!

GRATIS PATRONEN
BIJ AANKOOP WOL 

A  PA S S I O N  F O R  G I F T S  &  W O O L

Gifts

Wol

Do’s Patronen

Breinaalden & Co.

Fashion

Yankee Candle

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

RUIME 
GRATIS 

PARKING

WINKEL ZONDAG OPEN VAN 10 TOT 14U !

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank en Verzekeringen Brasschaat
Donksesteenweg 232, 2930 Brasschaat - tel. 03 641 93 00 - brasschaat.patio.donk@kbc.be

Bredabaan 137, 2930 Brasschaat - tel. 03 650 31 30 - brasschaat.centrum@kbc.be
Bredabaan 792, 2930 Brasschaat - tel. 03 633 90 20 - brasschaat.mar.ter.heide@kbc.be

www.kbc.be

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Winkelcentrum 
Patio Donk 

Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

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

Dameskleding

DE KRUISJESSTEEKWINKEL
Hobbymateriaal DMC en Rico, gepersonaliseerd borduurwerk 

voor geboorte, communie, huwelijk,…

Winkelcentrum Donk Patio
Donksesteenweg 250 • 2930 Brasschaat

welcome@thestitchingroom.be
Tel/Whatsapp 0475/96 86 73

Follow us on 



parkbodeactueel
procedures op  

begraafplaatsen

• Het opsmukken en reinigen van graven mag tot en met 31 oktober. 
• Het plaatsen van gedenktekens en alle andere grote werkzaamheden zijn niet toegelaten van  

25 oktober tot en met 2 november. 
• Gewone werkzaamheden mogen op 4 november hervat worden. 
• Op 1 en 2 november 2019 zijn alle onderhoudswerken aan graven verboden. 
• Er mogen geen begravingen plaatsvinden van 31 oktober 12 uur tot en met 2 november. 
Als je bloembakjes of gedroogde bloemstukken van Allerheiligen/Allerzielen op het graf van je overledene 
wil behouden, neem ze dan vóór 9 december terug weg. 

Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen worden enkele  
maatregelen genomen op de Brasschaatse begraafplaatsen. Wat mag 

en wat mag niet in aanloop naar Allerheiligen?

Meer info 
dienst Begraafplaatsen 
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be 
Let op: maak vooraf eerst een afspraak!

onderhoud van het graf
De grafpercelen en de open ruimtes tussen de per-
celen moet je als nabestaande zelf onderhouden. 
Er mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op 
het openbaar domein. Daarom ging de gemeente 
over tot de vergrassing van de begraafplaatsen. Dit 
verbod geldt ook voor het onderhoud van het graf 
zelf: dus ook onkruidverdelgers en bleekwater mag 
je niet meer gebruiken bij het onderhoud van het 
graf. Je kan alternatieve, milieuvriendelijke produc-
ten in de handel kopen. 

procedure overgraving
Vanaf eind november 2019 loopt er een procedure 
om over te gaan tot overgraving van de begravingen 
in gewone lijn 2006-2007 in volle grond, op het ur-
nenveld of in de columbaria. Dat wil zeggen dat alle 
graven, nissen in het columbarium of urnenveld 
aangegaan vanaf 1 januari 2006 tot eind december 
2007 administratief ontruimd worden. De zerken 
worden verwijderd en er wordt overgegaan tot 
asverstrooiing van de urnen. Deze procedure wordt 
eind december 2019 afgesloten. 
Tijdens die periode kan je nog een concessie aan-
kopen. De keuzemogelijkheden kan je terugvinden 
op www.brasschaat.be. 

hernieuwen grafconcessie
Eind december 2019 wordt de procedure voor het 
hernieuwen van grafconcessies die aangekocht 
werden in 1969 afgesloten. Dit hangt reeds geruime 
tijd uit aan de betrokken graven op de verschillen-
de begraafplaatsen. Dat wil zeggen dat de 

desbetreffende graven verwijderd worden 
tenzij de concessie hernieuwd werd. Wil je 
de concessie alsnog vernieuwen, vraag deze 
dan aan via www.brasschaat.be. 
Half oktober 2019 start dan alweer een 
nieuwe procedure tot het hernieuwen van 
grafconcessies die aangekocht werden in 
1970. Dat bericht hangt uit op alle begraaf-
plaatsen. Als concessiehouder heb je tijd 
tot eind december 2020. Het aanvragen van 
de hernieuwing van een concessie kan je 
aanvragen via www.brasschaat.be.  

verwaarlozingen van graven
Begin november 2019 wordt de procedu-
re van ‘verwaarlozing’ opgestart op alle 
begraafplaatsen. De lijst van de verwaar-
loosde vastgestelde grafmonumenten is 
bekendgemaakt aan de ingang van de 
begraafplaatsen en aan het grafmonument. 
Als nabestaande beschik je over een termijn 
van 1 jaar om de nodige herstellingswerken 
uit te voeren. Wanneer het graf niet of onvol-
doende hersteld is voor 31 december 2020, 
zal de concessie ervan voor beëindiging aan 
het college van burgemeester en schepenen 
worden voorgelegd. Na de beëindiging van 
de concessie, wordt het grafmonument door 
onze diensten verwijderd. 
Het is geenszins de bedoeling om voor alle 
vaststellingen van verwaarlozing, de beëin-
diging van de concessies aan te vragen. De 
procedure van verwaarlozingen van 

grafmonumenten is eerder bedoeld 
als een signaal, om enerzijds de wet-
telijke verplichtingen inzake onder-
houd en beplanting te benadrukken, 
en om anderzijds de aandacht te 
vestigen op kleine beschadigingen. 
Zo wil het gemeentebestuur vermij-
den dat er grote herstellingskosten 
moeten gemaakt worden. Vooraleer 
tot herstelling van het verwaarloosd 
grafmonument over te gaan, is het 
aangewezen contact op te nemen 
met onze diensten, teneinde de juiste 
aard van verwaarlozing te vernemen. 
Hierdoor vermijd je onnodige herstel-
lingen.

De dienst begraafplaatsen 
Centrum  
T 03 651 91 97 | gsm 0490 45 80 83 
Kaart/Rustoord  
T 03 653 13 60 | gsm 0490 45 80 86 
Mariaburg en Maria-ter-Heide
T 03 633 25 64 | gsm 0490 45 80 81

stippensterren

In samenspraak met enkele gemeentediensten 
ontwierpen en plaatsten we een herdenkings-
monument stippensterren op de verschillende 

begraafplaatsen. Op deze manier geven we 
ouders van overleden kinderen de mogelĳkheid 

hun engeltjes te vereeuwigen met een  
 naamplaatje op de paddenstoel.

Ook kinderen die enkele jaren geleden overleden,  
krijgen de kans om alsnog een naamplaatje aan te 
kopen. Alle kindergraven worden de komende 2 jaar 
herbekeken. We bieden de families verschillende  
opties aan. Zo kan gekozen worden voor:
• het aankopen van de concessie
• het hernieuwen van de concessie
• het herstellen van het kindergraf
• afstand van het graf met optie aankoop  

naamplaatje stippensterren

tĳd om de eerste oogst  
binnen te halen

Het is alweer bĳna zeven jaar geleden dat het gemeentebestuur op 
enkele braakliggende gemeentegronden korte-omloopbossen aan-
plantte. Maar ondertussen is iedereen wellicht vergeten wat dat nu 

weer is, korte-omloopbossen of kortweg kob’s.

Kob’s zijn bossen, aangelegd met snelgroei-
ende boomsoorten, met de bedoeling ze twee 
tot drie keer te oogsten met een pauze van tel-
kens vijf tot zeven jaar. De oogst -een doorge-
dreven snoeibeurt- doet dienst  als grondstof 
voor de productie van pellets of biomassa. 
Biomassa-installaties, zoals bijvoorbeeld 
toegepast in het gemeentehuis, draaien op 
brandstof gewonnen uit onder meer kob’s.

Pellets en biomassa zijn milieuvriendelijke en 
duurzame brandstoffen. Het gemeentebestuur 
stak daarom op 28 maart 2012 met trots popu-
lierentakken in een braakliggend stuk grond 
ter hoogte van de Martouginlei. Dat stuk ge-
meentegrond werd in concessie gegeven aan 
het Polder Investeringsfonds dat instaat voor 

de exploitatie van de Brasschaatse kob’s. Kob’s 
in het meervoud, want kort daarna volgden er 
immers nog twee, eentje in de Neervelden en 
eentje in Het Leeg.

Door het milieuvriendelijke signaal dat het 
gemeentebestuur wou geven met de kob’s, 
werden enkele basisscholen bereid gevonden 
een handje toe te steken bij het planten van de 
populieren. Medewerkers van Aralea hielden 
een oogje in het zeil en hielpen waar nodig. Dat 
was een fantastisch mooie samenwerking.

Die schoolkinderen zijn ondertussen volwas-
sen, en de populieren ook. Dus kunnen we 
dit najaar overgaan tot de eerste oogst van de 
kob’s.
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parkbodeactueel vervolg

verruiming  
toekenningsvoorwaarden 

sociale lening
Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop 
hypothecair krediet voor:
• de aankoop van een woning of appartement, eventueel in 

combinatie met het renoveren ervan;
• het behoud (ingeval van een echtscheidingsprocedure of 

beëindiging van de samenwoning) van een woning of apparte-
ment, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;

• het uitvoeren van werken aan een woning of appartement.

Vanaf 1 september aanstaande worden de toekenningsvoorwaar-
den van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd.

Een belangrijke wijziging zijn de hogere maximum toegelaten 
verkoopwaarden van de woningen in diverse steden en gemeenten. 
Afhankelijk van de ligging van de woning of het appartement stijgt 
de toegelaten verkoopwaarde met 10 % of 20 %. Ter illustratie: voor 
een gezin met 2 kinderen bedragen deze waarden vanaf 1 septem-
ber aanstaande respectievelijk 244 200 euro of 266 400 euro.

Voorts wordt de bijkomende verhoging die is voorzien voor een kind 
jonger dan zes uitgebreid naar alle kinderen jonger dan zes jaar. 

Bij het Vlaams Woningfonds kan men lenen tot 100 % van aan-
koopprijs of de waarde van de woning indien deze lager ligt. Vanaf 
september 2019 kan eventueel ook worden bijgeleend voor de 
registratierechten en notariskosten.

De rentevoet is bijzonder gunstig en bovendien niet afhankelijk 
van de looptijd van het krediet of het afsluiten van bijvoorbeeld 
bijkomende verzekeringen. Men geniet onmiddellijk van dit tarief, 
onderhandelen hierover hoeft dus niet!

Andere belangrijke troeven van onze woonkredieten zijn:

• beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten;
• kosteloze schatting;
• geen bancaire verplichtingen;
• lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten.

Wanneer je een woning wenst te huren in Vlaanderen kan je voor de 
financiering van de huurwaarborg bij het Vlaams Woningfonds ook 
terecht voor een renteloze huurwaarborglening (met uitzondering 
van sociale woningen). 

Alle geactualiseerde informatie over de kredieten van het Vlaams 
Woningfonds, de ruime openingsuren, de telefoonnummers en 
(e-mail)adressen van de diensten vindt u op de website  
www.vlaamswoningfonds.be. Interesse? Maak (online) een  
afspraak bij het Vlaams Woningfonds.

NOCTURNE

V-bommen boven Antwerpen
19 oktober 2019 van 19u00 tot 23u00

diverse WOII vliegtuigen aanwezig!

WAAR: Licht Vliegwezenlaan 3 - 2930 Brasschaat

INKOM: 5 € (groepstarief: 3 €)
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Bredabaan 146 - Brasschaat - Tel. 03 651 71 94

Zondag 20 oktober open
van 13 tot 18 uur

DE KAASLOUNGE
Kaasmeester

Reserveer tijdig voor uw 

ALLERHEILIGEN ONTBIJT 
(1 november) 

bevattende vers fruitsap, min 4 soorten kazen en 4 soorten 
charcuterie , eitje, vers fruit, vers gebakken broodassortiment, 

Dit voor € 17,95 pp.

HERFSTACTIE* 
bij aankoop toonbankbediening 

20 % KORTING. 

Alle dagen ontbijten en lunchen
SPECIALITEIT: Kaas- en charcuterie schotel op franse wijze. 

www.dekaaslounge.be • Bredabaan 322, Brasschaat
Open van dinsdag t.e.m. zondag - zondag open tot 13u

maandag gesloten

Op zondagmiddag, 27 oktober om 15 u concerteert de Japanse orgeliste Ma-
sako Honda op het Thomas-orgel in de Heilig Hartkerk, Sint-Huibrechtslei 5 te 
Brasschaat-Vriesdonk (Ekeren-Donk). Op het programma werken van Johann 
Sebastian Bach en z’n leerling Johann Ludwig Krebs. Melomanen worden op 
hun wenken bediend.
Masako Honda werd geboren in Japan waar ze afstudeerde als licentiate in de 
West-Europese geschiedenis. In België studeerde zij orgel bij Stanislas Derie-
maeker en Joris Verdin, en behaalde er het meesterdiploma aan het Koninklijk 
Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Tijdens haar specialisatieopleiding 
kreeg zij de gelegenheid om intensief barokmuziek te studeren bij Theo Jellema 
aan het conservatorium van Groningen. In 2002 behaalde zij het specialisatiedi-
ploma concertsolist met grootste onderscheiding. Zij maakte een cd opname met 
muziek van Augustin Barié, Déodat de Séverac en Germaine Labole. Momenteel 
is zij als organist verbonden aan St. Laurentiuskerk (Antwerpen), St. Lambertus-
kerk (Ekeren) en Dominicanenkerk (Brussel). Naast haar opdracht als lesgever 
geeft zij concerten in binnen- en buitenland.
Op het programma: Fantasia G-dur, BWV572 (Johann Sebastian Bach) - Erbarm 
dich mein, o Herre Gott: Praeambulum & Choral (Johann Ludwig Krebs) - Her-
zlich lieb heb ich dich, o Herr (J.L. Krebs) -
Praeludium und Fuga f-Moll, BWV534 (J.S. Bach) - Allein Gott in der Höh sei 
Ehr, BWV717, BWV711, BWV715 (J.S. Bach) - Christ lag in Todesbanden: Prae-
ambulum & Choral (J.L. Krebs) - Wir glauben all'an einen Gott (J.L. Krebs) - 
Praeludium und Fuga E-Dur, BWV566 (J.S. Bach). Het concert sluit het 19de 
Orgelfestival van Orgel Ekeren af. Kaarten in VVK : 10 euro. Kassa : 12 euro. 
Info en kaarten: orgelekeren@gmail.com of www.orgelekeren.be of 0475/393885

BAROK IN BRASSCHAAT MET BACH EN KREBS
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De glazenwasser bvba

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

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

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

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

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

P
acket P

rint
WIJ BLIJVEN GRAAG BIJ U PLAKKEN

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

Packet Print
t.a.v. C. Dhooge

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

Gespecialiseerd in: 
kleuren, balayage

en brushen 
(dit kan ook op wekelijkse basis)

Voor een afspraak 
kan u terecht op:

0474/93.39.83

Peggy,
uw kapster aan huis

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

20 oktober a.s. is het weer zover. Winter op Wielen gaat van start met 
het nieuwe seizoen. Alle oldtimerliefhebbers met hun glimmende bolides 
worden weer verwacht in een heel aangename omgeving aan Perron 
Noord. Inmiddels is W.O.W. aan haar eerste lustrum toe. In een heel 
aangename sfeer kunnen oldtimerliefhebbers mekaar ontmoeten en ken-
nis maken met andere liefhebbers. Het W.O.W.-team is dit jaar gevoelig 
uitgebreid met zeer enthousiaste medewerkers. Zo krijgen we een nog 
sterkere dynamiek. Ook nieuw dit jaar is de volledig vernieuwde cafetaria 
van Perron Noord. Het terras is aanzienlijk uitgebreid en bij regenweer 
kan iedereen in de grote tent plaatsnemen en bijpraten met een hapje en 
een drankje. Een gedeelte van deze opbrengst gaat naar Perron Noord. 
Mensen met een beperking worden mee betrokken bij het maken van 
de hapjes. Vanaf 17/11 wordt er ook aan de jongsten gedacht d.m.v. 
kinderanimatie. Iedereen is van harte welkom van 10u tot 13u elke derde 
zondag van de maand t/m maart 2020. Bovendien is het interessant een 

schaat verleent ook nu weer haar medewerking. Redenen genoeg om 

mocht het W.O.W.-bestuur meer dan 500 oldtimers verwelkomen.

NIEUW SEIZOEN 
WINTER OP WIELEN

23ste Breek de Stilte Quiz
Vrijdag 15 november 2019, Gemeenschapsschool, Geelvinck-

19.30 u

Wij vinden jouw 
grote liefde 

B-loved 
RelatieBureau 

Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

RENOVATIE 
VAN TERRASSEN

- Aanleg en heraanleg van terras-
sen (klinkers, kasseien, blauwe 
steen, keramische tegels, enz.)
- Uitslijpen, voegen + 
 heropvoegen van terrassen.
- Vervangen van kapotte tegels
- Vervangen van kapotte putdeksels
- Plaatsen van boordstenen, enz. 

Snelle bediening.
0491/883 597
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Dringend op zoek naar TALENT,
ben jij een geboren

BINNENSCHRIJNWERKER?

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

Totaalinrichting  |  Productie in eigen atelier  |  Corian verwerking

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

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

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

SVB Driehoek
18 oktober 2019 
19:00 Lanceringsavond Stic-
kerboek 
20:30 Bacwalde - Dames
20:30 Putte - Vaders
19 oktober 2019 
09:00 U13 B - Antonia
09:00 Noorse - U8 A
09:00 U6 - City Pirates
09:00 U12 B - Ossmi
09:30 Olse - U10 B
09:30 Patro Hoevenen - U10 A
09:30 Wuustwezel - U9 B
10:00 Alberta Schilde - U8 B
11:00 Heibos - U9 A
11:15 U7 B - Eendracht Zoersel
11:15 U7 A - Sint Job
11:30 Rapid - U17 A
11:45 VDP - U11 B
11:45 U12 A - Loenhout
11:45 U13 A - Excelsior Mariab.
12:00 Patro Hoevenen - U11 A
13:00 Brecht - U11 C
13:45 U15 B - Zandhoven
15:45 U15 A - Kalmthout
17:45 U21 - Loenhout
20 oktober 2019 
09:30 Reserven C - Ik Dien
12:30 Reserven B - Vremde
12:30 Vremde - Reserven A
15:00 Vremde - Eerste elftal
23 oktober 2019: 
Pasmoment kledij 

Te huur Schoten dakstu-
dio, gemeub., geen lift 3e 
V.  € 495. 0495/214 041

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

Dakwerken:
dakwerken, garage, tuin-
huis, goten, enz. ook her-
stellingen. 0474/204 60

TE HUUR
MARIABURG

Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en 
lichte tweeslaapkamer ap-
partementen met tuin en/
of terras incl. autostaan-
plaats. Centrale doch rus-
tige ligging. Kwaliteitsvolle 
afwerking, huurprijzen 
vanaf € 825/maand provi-
sie € 65/maand.

Voor meer informatie 
0473/457 737

TE KOOP

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

Appartement 
2930 Brasschaat

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

€ 194.000

KFC Brasschaat
vrijdag 18 oktober 2019
20h00: Gew. Res. - Maria t. Heide
zaterdag 19 oktober 2019 
09h30: U10 a - K. Gooreind Vv.
09h30: U10 b - Sv. Noorse
11h00: U13 a - Vv. Ossmi
11h00: U13 b - Sava.
11h00: U8 a - Sc. Olve
13h00: U15 - Maria Ter Heide

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 centr. 

-
loopdouche, kkn, liv., eet-
kmr. € 750. T. 03/652 17 12

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-

inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12

Te koop  Brasschaat 
Centrum, villaperceel 35 
met breedte opp 2515m² 
gel. tuss. 2 straten Els-
houtbaan en privaatwe. 
wonen/werken nog gn 
bpa, gn app. toegel. Info. 
0495/535 910

Topligging rustig app. 
te huur. 1-2 pers. 1eV., 
lift, 2 slpk, ter. a. gemeen-
tehuis Brasschaat 
Tel. 03/651 77 68

Klus & Timmerwerken; 
Renovatie Gratis Prijsof-

Deluxe Services bvba

schilder-/spuitwerken
Binnen-Buiten-Hout-
werk-/constructies

0484.46.10.20

GEZOCHT: 
Diervriendelijke persoon 
(m/v) om oude hond uit 
te laten. Niet op straat, 
binnen omheining villa. 
Bredabaan Brassch. 1 
week wonende omg. 
Brassch. Centrum.
0475/772 804 of

03/651 55 59

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

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

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

Gezinsbond Brasschaat
Zondag 20 oktober is iedereen 
welkom in de Ruiterhal in het 
gemeentepark van Brasschaat.
Van 14 tot 16.30 uur kan u kin-
derkleding, speelgoed en baby 
artikelen kopen aan spotprijzen.

Engel geeft massages 
voor dames. 0488/600 
705

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

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

Ambachtelijke pralines 

Ekeren tussen 15u-17u

Te huur: 

Kaart 462D, € 800, onm. 
vrij. Tel. 0496/121 590

Grenspark Kalmthoutse Heide organiseert 
op 27 oktober een Stiltedag.

De dag biedt een waaier van activiteiten rond natuurbele-
ving en stilte. Grenspark Kalmthoutse Heide wil met dit ini-
tiatief  op de Internationale Dag van de Stilte de aandacht 
vestigen op het belang van stilte voor mens en natuur. In 
een verstedelijkte omgeving is het erg zoeken naar die stilte. 
Binnen het Grenspark is de stilte echter voelbaar aanwezig. 
“Het is uitgebreid bewezen dat natuur een erg positieve invloed 
heeft op de gezondheid van de mens. Grenspark Kalmthoutse 
Heide wil dat op een gepaste manier in de kijker zetten met een 
aantal activiteiten die net op dat aspect inspelen. Zo bieden we 
gratis kennismaking aan met bijvoorbeeld meditatie en mindful 
run. We hopen dat iedereen op deze manier nieuwe manieren 

Kalmthoutse Heide)
“Als buurtbewoner is het voor mij het een evidentie om de stilte 
op te zoeken in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Voor veel 
mensen is het dat echter nog niet. Vandaar dat ik erg snel heb 
toegezegd om mee te werken aan deze stiltedag en de schrijf-
wedstrijd. Ik kijk ernaar uit om op de stiltedag van 27 oktober 
ook de winnaar van de schrijfwedstrijd aan te kondigen.” Frank 

PROEF DE STILTE IN HET GRENSPARK KALMTHOUTSE 
HEIDE TIJDENS DE INTERNATIONALE DAG VAN DE STILTE

Stiltedag 27 oktober
De Stiltedag is een jaarlijks initiatief  van het Grenspark Kalmt-
houtse Heide, waarbij aandacht gevestigd wordt op het belang 
van stilte voor mens en natuur. Aan de hand van allerlei activi-
teiten laten we mensen stilte bewust beleven. Dit jaar kunnen 
deelnemers proeven van activiteiten in 4 categoriën: 

Qigong, 
-
-

vingswandeling, Workshop ‘Gewoon zijn’, 

kinderyoga

Alle activiteiten zijn gratis
Bekendmaking winnaar schrijfwedstrijd
Tijdens de Stiltedag van 27 oktober 2019 kan iedereen deelne-
men aan een poëziewandeling waarbij de 10 laureaten tentoon 
gesteld worden.  Ook de winnaar van deze wedstrijd zal op 
deze dag bekend gemaakt worden. 
Meer informatie en inschrijvingen via:
www.grenspark.be/dag-van-de-sti l te-27-oktober-2019
en via de Facebook pagina van Grenspark Kalmthoutse Heide
www.facebook.com/events/603557356716106
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0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud

Sanitaire installaties - loodgieterij

Bestendige herstellingsdienst

Specialisatie Buderus / Junkers / Dru

Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels

Condensatieketels / voeringen in inox

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

Binnenkort is het weer Allerheiligen.

Wanneer u een graf poetst, gebruikt u daarvoor
best water en een zachte doek zonder producten.

Chemische producten kunnen natuursteen
beschadigen en onherstelbare schade aanrichten.

Uitvaartverzorging
Christophe Bruyneel

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

christophebruyneel.be
info@christophebruyneel.be

Uitvaartwinkel:
Dorpsplein 30 - Kapellen

Rouwcentrum:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg

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

Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

PHILIP COOLS WORDT
WAARNEMEND BURGEMEESTER

Op maandag 7 oktober werd Philip Cools door 
het N-VA partijbestuur unaniem verkozen als 
waarnemend burgemeester van Brasschaat 
voor de resterende legislatuur. Philip volgt 
hierbij Jan Jambon op die 
de lokale leiding overlaat 
om zijn taak als Vlaams 
Minister-President op te 
nemen. “Het zijn letterlijk 

nen te vullen. Maar ik 
neem deze functie met veel enthousiasme 
op.”, aldus Philip Cools.

Nu Philip doorschuift 
wordt zijn plek in het 

personeel, ICT en communicatie ingenomen 
door Bruno Heirman.
Gemeenteraadslid Tom Thys legt zijn mandaat 
als gemeenteraadslid neer. Zijn zitje wordt inge-
vuld door Cathy Mallentjer.

Curieus Wuustwezel i.s.m. Lichtstoet Wuustwezel stelt voor in GC KADANS
vrijd. 25 okt. 2019 20u15 15 euro

BAS BIRKER, JE MOEDER COMEDY

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

Verhuisd van Tilburg naar Antwerpen, vrienden maken in de Vlaamse 
comedywereld en hier de vrouw van zijn leven leren kennen… Alles 
doet Bas om hier in te burgeren: creatief boekhouden, via sluiprou-
tes de alcoholcontroles omzeilen en zelfs kamperen voor de school 
om zijn dochter in te schrijven. Als buitenstaander blijft Bas ons, gek-
ke Vlamingen, wel observeren. Bij ons escaleert een gesprek met 
de buur over een overhangende tak tot een burgeroorlog. In ons 
hoofd toch, want de confrontatie zullen we nooit aangaan. En laat 
dàt nu net zijn waar Bas in uitblinkt: gewoon zijn gedacht zeggen. 
Klinkt het niet, dan botst het. Ook in ‘Je Moeder’! Hij botst met ie-
dereen: zijn vrouw, zijn maten, de ambtenaar, ook met zijn publiek. 
Straks dus in GC Kadans! Reserveren:  www.curieus-wuustwezel.be

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

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

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

Looking for all kinds of 
jobs, cleaning, massage. 
Merksem. 0465/101 764 
Angela

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

Workshop 
bloemschikken 
HALLOWEEN 

30 oktober Slechts € 35
0475/364 915 of

r.janssens@hotmail.com

Te koop: Continental 
winterbanden met velg. 
195/65 R15 91T Peugeot. 
Gsm. 0472/519 658
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 99.000

KAPELLEN
HEIDESTRAAT 108
Mooie alleenst. villa met een gr. tuin met zwemb. en 
poolh. Er is een rme inkomh., een zeer grote liv. met open 
haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe Dovy 
kkn met aansl. een mooie veranda-lfrmte , een inger. bdkr 
met ligbad en douche en een inp. gar., tevens zijn er 3 slp-
ks, een dressing en berging en strijkkmr en een san. rmte. 
Een echte aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT       TE HUUR BERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

HOEVENEN

HOEVENEN

HOEVENEN

LAGE KAART 285
Verzorgd en instapklaar 2 slaapkamerapparte-
ment met garage. Aangename woonomgeving 
in Brasschaat-Kaart nabij winkels scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 715

DORPSTRAAT 43
Authentieke dorpswoning in landelijke stijl. Ruime 
woning met vele mogelijkheden op een perceel 
van 576 m². Geschikt voor vrij beroep. Garage 
bereikbaar via achteringang en mooie zuidwest 
georiënteerde tuin volledig afgesloten waar het 
rustig vertoeven is zonder inkijk. EPC: 781

€ 385.000

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd en netjes onderhouden app. in aangenaam ge-
bouw.Living ca. 50 m², volledig inger. eetkkn en bdkr, toilet en 
3 ruime slpks, terr.voor- en achteraan.Bouwjaar 1990. Opp. 
ca. 135 m². Recente renov.; verwarmingsketel, ramen met 
hoogrend. begl., dak conform.EPC van voor de renov..Gele-
gen in centrum nabij winkels, scholen en openb. vervoer. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 298.500

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 395.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 299.000

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

DE BORREKENSLEI 55
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, inpan-
dige garage en mooi aangelegde tuin in centrum. 
Aangename ligging nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Het ‘park van Brasschaat’ en 
Peerdsbos op wandelafstand. EPC: 427

€ 265.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 259.000

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersap-
partement met 2 slaapkamers, achtertuin met 
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle 
hedendaags comfort aanwezig. Aangename 
ligging te ‘Brasschaat- Kaart’ nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij 
te kopen mits meerprijs. EPC: 371
€ 315.000

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

MARKT 6
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000

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

€ 675 + € 60 kosten

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

€ 140.000

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

EKEREN        TE HUUR

MERKSEM

STABROEK

EKEREN        TE HUUR

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

SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 163.000

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

€ 590

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

€ 285.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

KAPELLEN       TE HUUR
ANTWERPSESTEENWEG 81 - 4DE 
Modern en licht dakapp. Gerenov. in(2016) en gel. 
in het centr. van Kapellen. Er is een ruime living met 
mod. open kkn met vaatwasser, ijskast + diepvrie-
zer, bdkr met ligbad/douche, apart toilet en grote 
slpkr met toegang tot terras. Individ. kelder. Lift aan-
wezig. Beschikb. vanaf 01/12/2019. EPC: 665 (moet 
nog aangepast worden wegens nieuwe ramen
€ 650 + € 150 kosten

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT        
BREDABAAN 1081
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin in 
Centrum van Maria-ter-Heide. Goed onderhouden 
eigendom, mooi aangelegde tuin met achter-
uitgang naar Brechtsebaan. Alle hedendaags 
comfort aanwezig. EPC: 355

€ 269.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 209.000
(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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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

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

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

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

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

APP TE KOOP 1e verd: 
2 slk, kkn, badk, woonk, 
wc, 2 bergpl. Centrale 
ligging Brasschaat! Naar 
smaak te renoveren. VP € 
185.000 ! Bredabaan 480. 
Vrij bezoek tss 14u & 16u 
nu zaterdag 5, 12 & 19 okt. 
‘19. Info: 0486/808.421

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

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

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

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

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

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober organiseert Davidsfonds 
Schoten haar Tweedehands Boekenmarkt.  Het is al voor de 
derde keer dat boekenliefhebbers er terecht kunnen voor een 
groot en gevarieerd aanbod van kinder- en jeugdboeken, ro-
mans, kunst, life-style, hobby, toerisme en nog veel meer.  Ook 
de prijzen zijn zeer aantrekkelijk ; de meeste boeken vliegen 
voor €1 per stuk de deur uit.  Geen reden om te twijfelen dus.  
Iedereen welkom.  De toegang is gratis.  De boekenmarkt 
gaat door in de gymzaal van Campus KJ, Alice Nahonlei 65 in 
Schoten. Zaterdag 19 oktober van 16u tot 20u         Zondag 20 
oktober van 10.30u tot 17u

Najaarscursussen in het Dakhuus !    

met aquarel, mondharmonica,  wil je graag meubels leren maken of 

de Bredabaan terecht ! Wie met de computer wil leren werken, kan 
dan weer terecht in de cursus ABC van de PC . Er zijn ook cursus-
sen rond Tablets en Smartphones of Iphone. Mindfulness, Reiki of 
massagecursussen brengen je dan weer tot rust. Graag meer info? 
Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do 13.30-16.30u, woe  17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org.

NOCTURNE

V-bommen boven Antwerpen
19 oktober 2019 van 19u00 tot 23u00

diverse WOII vliegtuigen aanwezig!

met medewerking van:

VU: rik.brulez@telenet.be

WAAR: Licht Vliegwezenlaan 3 - 2930 Brasschaat

INKOM: 5 € (groepstarief: 3 €)

BIJKOMENDE INFO OP: 
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Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

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

Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

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

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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout

T

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

GEVRAAGD:
STUDENTEN

voor zaterdag, zondag

WINKELBEDIENDE
voor verkoop in 

een banketbakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

Lezing: “En hoe nu verder..?” over rouwverwerking

Ze reikt suggesties aan om met je rouw op weg te gaan. Susi 

“Dwarrelstad” over verlies en loslaten. Lezing op di. 5/11/2019 

voor iedereen.
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 

Alg. renovatiewerken, 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Lerares wiskunde geeft 
bijles, 30j. ervaring. 1T/
M4J 0499/275 918

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

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

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

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD
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Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169   

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

TE HUUR

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

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Bestratingen Omega
bvba

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

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

QUIZAVOND! 
Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier? Schrijf 
dan zeker in op de jaarlijkse quizavond van de culturele raad van 
Brasschaat die zal plaatsvinden op vrijdag 06 december 2019 
om 20 u stipt (deuren 19.30u) in de “Ruiterhal” van het Cultureel 
Centrum Brasschaat, Gemeentepark. Quizmaster Dirk COP zal 
uw kennis over algemene onderwerpen peilen. Inschrijven kan 
tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel 
centrum, tel. 03/650.03.40  – fax: 03/650.03.59, mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrijving op rekening nummer  BE89 
3631 8741 8285   van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 
26 november a.s.

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

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co 

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

Looking for a job, gar-
den, painting, cleaning. 
Gsm: 0465/266 400
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Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be

gratis

Dienstencentrum Vesalius 

Dienstencentrum Antverpia

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

Wandel gratis mee met een natuurgids. 
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

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

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

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

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

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

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

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

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

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Kasterveldenstraat 19: te renoveren centraal 
gelegen glvl appartement met living, eetkamer, slaapka-
mer, keuken, kleine badkamer met douche, lavabo en wc, 
wasplaats met berging, koertje, tuin, grote mansardeka-
mer op 2de V, kolen-en voorraadkelder.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

eigendom verkopen?

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

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

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

 
BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Te koop: Op te frissen 
ruim app 2V. 90m² in cen-
tr. Bras. Vlakbij scholen 
en bosomg. Incl. privé 
gar. box, 2 slpk, 2 terras-
sen, apart wc, geen lift. € 
230.000. 0486/268 570

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

www.goldcompany.be

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

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

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

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

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de 
verdiep, grote living, 
slaapkamer, dressing 
of bureel, bergplaats, 
balkon, onm.vrij, € 685 
+ € 75 kosten (water-
lift) tel 0470/313 126
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Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG   14
DINSDAG   15
WOENSDAG  16
DONDERDAG  17
VRIJDAG     18
ZATERDAG   19

Ophaling huisvuil oktober

Ophaling huisvuil oktober

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

19-20/10 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

19-20/10 Pauwels Dirk 0468/211 404

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 
19-20/10 Dr. Budts 0494/725 085

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

Keurslager De la Ruelle
Bredabaan 786 | 2930  Brasschaat | 03 663 29 43 | dirkdlr@telenet.be

Wij zijn op zoek naar een

vriendelijke vlotte verkoopster
voor in onze slagerij, liefst met ervaring

Starten begin 2020.

Wij bieden u een aangename werksfeer, een goed loon en maaltijdcheques
1 weekend werken (= zaterdagmorgen en zondagmorgen),

1 weekend thuis

BURGERLIJKE 
STAND

Juliette De Bruecker, 15 juni 2019, Brasschaat
Esther De Lille, 15 maart 2019, Kruibeke
Hanna De Lille, 15 maart 2019, Kruibeke

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film 
de mensen blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en 
gevonden. Vanaf nu kan je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek die weer zijn 
vaste plekje naast de wachtdiensten heeft ingenomen. 
Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

Vera Van Puymbroeck, 76 jaar, echtgenote van Michel Cerpentier, Brasschaat
Jacques Daenen, 85 jaar, weduwnaar van Annie Fleerackers, Brasschaat
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Zagerijstraat 25
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Tel : 03 238 05 84
www.despert.be

YOUR WINE AND SPIRITS PARTNER
ons vakmanschap drinkt men met verstand

    VRIJDAG 18 OKTOBER 2019
 

  ZATERDAG 19 OKTOBER 2019 

      ZONDAG 20 OKTOBER 2019

   MAANDAG 21 OKTOBER 2019

OPENDEURDAGEN

De wijnbouwers die hun wijnen komen voorstellen :

EXTRA PROMO 9+3 gratis
ITALIE : Vite Colte - Piemonte    
ITALIE : MaBis - Puglia - Veneto 
SPANJE : Bodegas Otazu - Navarra (nieuw)
PORTUGAL : Quinta da Mariposa - Dão (nieuw)
FRANKRIJK : Domaine Auvigue - Bourgogne     
ZUID-AFRIKA : Lyngrove - Stellenbosch

VAN 19u00 TOT 22u00

VAN 14u00 TOT 19u00

VAN 14u00 TOT 19u00

VAN 14u00 TOT 19u00

150
WIJNEN INDEGUSTATIE

ACTIE 

5 + 1 

GRATIS

De samenvoeging van de twee bedrijven biedt opportuniteiten voor alle klanten. Zo ge-
niet u van een nog grotere ‘blend’ in ons wijnaanbod. Kom bijvoorbeeld het bijzondere 
assortiment Grand Cru’s ontdekken, en andere wijnen die een mooie uitbreiding op 
ons gamma zijn. Als klant van Les Châteaux bent u natuurlijk van harte welkom in onze 
showroom, op onze degustaties en ter plekke om kennis te maken met ons aanbod.

OPENDEURDAGEN 18-19-20-21 OKTOBER
Despert & Co I Zagerijstraat 25 I 2960 Sint-Job

DESPERT WIJNEN GROEIT !!!!

• Nieuwe Italiaanse stoffen 
zetels van onze Hemelaer 
collectie. 

• Nieuwe lederen zetels 
met relax functies

• Interieurnieuwigheden.

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

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

OPENDEURdaGEN
Van VRIJDAG 18 tOT EN MET ZONDAG 27 OKTOBER

VERNIEUWDE SLAAPSTUDIO, EEN HAPJE EN EEN DRANKJE… 

T i j d e n s  d e  o p e n d e u r d a g e n  a l l e  d a g e n  g e o p e n d  va n  1 0 - 1 8 u  -  O O K  O P  Z O N D A G
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SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

Creëer uw ideale binnenklimaat en 
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

WHIRLPOOL 3500W 
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

MOBIELE AIRCO'S
Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?

Oplossing een mobiele airco

* Niet geldig voor gecertifi ceerde sleutels. Enkel geldig op vertoon van deze originele bon. Deze actie loopt t.e.m. 31 oktober 2019.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

30 JAAR ERVARING

1 SLEUTEL 
+ 1 GRATIS

Laat een sleutel* bijmaken en 
krijg er dezelfde extra gratis bij!

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon
Voornaam + naam:

E-mail:

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 centr. 
Bras. Lift, 2 slaapk., in-
loopdouche, kkn, liv., eetk-
mr. € 750. T. 03/652 17 12

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 16u
www.denys-co.be


