ONZE KERSTMARKT
IS GEOPEND!
Zondag 1 december in Massenhoven en Wuustwezel:

demonstratie GreenPan
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Wist je dat een GreenPan vervaardigd wordt uit natuurlijke
materialen? Daarom komen er bij het bakken en koken geen
schadelijke stoffen vrij! Wil je nog meer te weten komen over
GreenPan? Volg gratis de demo!
www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

GRATIS
SCHATTING
Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

KO M S
G
LAN

ig
d
j
i
t
n
Pla T E Ruw W IeNrwerk !
schildtoph
Chris

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
GEZOCHT

GLWRWYULMYDQX]DWX

DUBBEL OP DE KLANTENKAART !
Tel

ervaren
Interieur & exterieur
ploegbaas
ook speciale technieken
en
o.a. kaleien, kalktechnieken
schilders
decoratie, behang
0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be

Wij maken er
iets moois van!

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?

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

- Luc Spooren -

,  - -

   / Ê

"

 Ê *  /  " Ê U Ê 7 7 7 ° - * " " ,

Art & Design

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

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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Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Fashion maat 34 t/m 52 & 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

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, QDELM NUXLVSXQW %RWHUPHON

AZ KLINA MAAKT MAMMOGRAFIE
VEEL MINDER PIJNLIJK

9HHO YURXZHQ ]LHQ HUJ RS WHJHQ HHQ PDPPRJUD¿H 'DDU ZLO $=
.OLQDLQ%UDVVFKDDWLHWVDDQGRHQ$OVHHUVWH]LHNHQKXLVLQGHUHJLR
YRHUHQZHKHWRQGHU]RHNXLWPHWHHQJHERJHQFRPSUHVVLHSODDWGLH
GHZHOYLQJYDQGHERUVWYROJW'DDUGRRUYRHOHQSDWLsQWHQEHGXLGHQG
PLQGHUSLMQ%LMHHQµNODVVLHNH¶PDPPRJUD¿HZRUGWGHERUVWVWHYLJ
DDQJHGUXNWWXVVHQWZHHYODNNHSODWHQ'DWLVQRGLJYRRUHHQJRHGH
EHHOGNZDOLWHLWPDDUYHURRU]DDNWSLMQLQKHWPLGGHOVWHGHHOYDQGH
ERUVW ZDDU GH GUXN JURWHU LV ³(HQ PDPPRJUD¿HRSQDPH QHPHQ
GXXUW DPSHU HQNHOH VHFRQGHQ SHU ERUVW PDDU ZRUGW VRPV DOV ]R
ODVWLJHQSLMQOLMNHUYDUHQGDWYURXZHQQLHWRSGDJHQ´]HJWGU,VDEHOOH
%LOWMHVPDPPRUDGLRORJHELM$=.OLQD+HWNDQJHOXNNLJDQGHUV$=
.OLQDLQYHVWHHUGHLQHHQQLHXZHWHFKQLHN±GH]RJHQDDPGH6PDUW
&XUYH ± HQ GLH PDDNW KHW RQGHU]RHN KHHO ZDW PLQGHU SLMQOLMN 'U
%LOWMHV ³'H QLHXZH FRPSUHVVLHSODDW LV JHERJHQ HQ YROJW GH ZHO
YLQJYDQGHERUVWZDDUGRRUKHWPLGGHOVWHGHHOYDQGHERUVWPLQGHU
JHFRPSULPHHUG ZRUGW 'H GUXN LV YHHO JHOLMNPDWLJHU JHVSUHLG 'DW
PDDNWHHQJLJDQWLVFKYHUVFKLOSDWLsQWHQHUYDUHQYHHOPLQGHUSLMQHQ
PHHUFRPIRUW%RYHQGLHQLVGHEHHOGNZDOLWHLWEHWHU´
9DQGDDJJHEHXUW]R¶QSURFHQWYDQGHPDPPRJUD¿HsQLQ$=.OL
QDRSGH]HQLHXZHPDQLHU'HUHDFWLHV]LMQORYHQG³:HNULMJHQGH
PHHVWHIHHGEDFNYDQYURXZHQGLHJHRSHUHHUG]LMQJHZHHVWHQHHQ
JHYRHOLJHERUVWKHEEHQ´]HJWGU%LOWMHV³=LMKHEEHQKHWRQGHU]RHN
PHHVWDODOVSLMQOLMNHUYDUHQHQNRPHQVRZLHVRPHWDQJVW1DDÀRRS
]LMQ]HYDDNRQGHUGHLQGUXN$OVYURXZHQZHWHQGDWHHQPDPPR
JUD¿H RS HHQ PLQGHU SLMQOLMNH DDQJHQDPHUH HQ PHHU YURXZYULHQ
GHOLMNHPDQLHUNDQJDDQ]HPHWPLQGHUVWUHVVQDDUKHWRQGHU]RHN
NRPHQ´
(pQNOHLQHNDQWWHNHQLQJQLHWLHGHUHHQNRPWLQDDQPHUNLQJYRRUGH
QLHXZH WHFKQLHN ³%LM YURXZHQ PHW KHHO NOHLQH ERUVWHQ RI RXGHUH
YURXZHQPHWERUVWHQ]RQGHUNOLHUZHHIVHOLVKHWQLHWEUXLNEDDU´]HJW
GU,VDEHOOH%LOWMHV³0DDUELMKHQ]RXKHWPLQGHUH௺HFWKHEEHQRP
GDWGHGUXNRSGHERUVWZHORYHUDOJHOLMNYHUGHHOGLV´

DANKBETUIGING
Diep ontroerd en gesteund door hun aanwezigheid op
de uitvaartplechtigheid en door hun oprechte blijken
van medevoelen n.a.v. het heengaan van
onze innig geliefde Ma en Moeke

Lisette Roelands
willen wij graag langs deze weg al onze dierbare
vrienden, buren, collega’s en kennissen nog eens
van harte bedanken.
Even zo zeer danken wij ook het voltallige personeel
van het WZC Vesalius afd. Zonnebloem voor de
beste zorgen waarmee ze haar hebben omringd.
Vanwege haar echtgenoot Guido Hofkens,
en haar kinderen en kleinkleinkinderen.
demeyeruitvaart.be
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

Nieuw bij

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Europese
Goudstandaard
Goud & zilver = Baren & munten
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

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

Ontvang
een gratis stofzuiger
t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

Bredabaan 225 - Brasschaat
Open woe - za: 10u-18u

Shop 24/7 op

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud
papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden

V.u.: Argenta Spaarbank nv, 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 — ALG/SPA-AF-Jongeren NL-062019

Rijbewijs met L ???

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



Ik ben een opgeleide
schoonmaakster met
5 jaar ervaring en zoek
schoonmaakwerk. Iemand
nodig bel 0488/571 811



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

Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schilderen, afbraakwerk, NederlandstaOLJ*UDWLVSULMVRႇHUWH5H
ferenties. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978

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



Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031

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



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

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.

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
Zie ook www.argenta.be
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5 december 2019

Infoavond

Nu ook thuispraktijk

Pubers en
echtscheiding

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Wat doet een echtscheiding met kinderen?
We reiken je enkele handvatten aan om hiermee om te gaan.

FRIEDA
LAURIJSSEN

Gastspreker:

Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

0475/31.33.95

Sprekers:
Aanvang:
Inkom:
locatie:

Ursula Proost
Therapeut en psycho-pedagogische counselor
Katrien Hellemans en Nathalie De Beuckelaer
19u30
Gratis
Advox Advocaten, Bredabaan 652, 2930 Brasschaat

Inschrijven:

carolien.janssens@advox.be

Uw recht, onze passie
ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN

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

Restaurant-Taverne

De Keysershoeve
te St.Job in’t Goor
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

KELNER/DIENSTER
Zich aanbieden na tel. afspraak met Dhr. Peter Van Esbroeck
Tel: 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00 u)

‘Feest van het Gebroken Brood’ aan de 9de editie toe

Graag nodigen wij u uit voor het ‘Feest van het Gebroken Brood – kom en zie!’ op zaterdag 16 november 2019. Waar? BRASSCHAAT-CENTRUM Parochiecentrum Ons Middelheem, Bredabaan 423
St.-Antoniuskerk, Armand Reusensplein. Dit is een doe-dag voor jong én oud rond de Eucharistie.
Een feest dus voor de ganse gemeenschap, maar ook voor de toevallige voorbijganger, de zaterdagshoppers in Brasschaat,… In de voormiddag zijn de eerste communicanten en hun ouders onze
speciale gasten, in de namiddag de vormelingen uit de verschillende Brasschaatse parochies. Hiertoe
zijn er heel wat activiteiten voorzien (doorlopend van 9.45 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 17.15 u.) :
- Activiteiten rond de betekenis van de Eucharistie - Brood bakken en de betekenis van brood toegelicht - Getuigenissen (“Een mens leeft niet van brood alleen”) over een voettocht naar Compostela
en over Congo - Liederen aanleren. - Samen een kunstwerk maken - Rondleidingen in de kerk
- Bijbelverhalen voor jong en oud… We ronden de namiddag feestelijk af met een gezinsviering om
17.00 u. in de St.-Antoniuskerk Kom en zie! Laat het vooral duidelijk zijn dat het Feest van het Gebroken Brood niet enkel bedoeld is voor eerste communicanten, vormelingen en hun familie, maar voor
alle geïnteresseerden, jong en oud. “Kom en zie!” is de boodschap. Voel je welkom! De werkgroep
‘Feest van het Gebroken Brood’www.jacobusenantonius.be, email: jacobusenantonius@gmail.com

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



Terrasrenovatie: Voegen
van terras gebarsten of
komen los? Laat deze herstellen voor de winter begint, dit om verdere schade te voorkomen. Zoals
tegels die loskomen, tegels die barsten, enz. Ook
aanleg en heraanleg van
terrassen. 0491/883 597

Wemers
88
JAAR

DECORATION

ZĂĂŵĚĞĐŽƌĂƟĞΘǌŽŶǁĞƌŝŶŐ
ůŐĞŵĞŶĞƐĐŚŝůĚĞƌǁĞƌŬĞŶ;ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀĞƌǀĞŶͿ
WƌŽĨ͘ďĞŚĂŶŐǁĞƌŬĞŶ;ŐƌŽƚĞŬĞƵǌĞƵŝƚďĞŚĂŶŐͿ
sůŽĞƌďĞŬůĞĚŝŶŐĞŶƚĂƉŝũƚŽƉŵĂĂƚ
ĚǀŝĞƐĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞƉƌŝũƐŽīĞƌƚĞ
Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H • Tel. 03 663 00 27
www.wemers.be
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A PA S S I O N F O R G I F T S & W O O L

WINKELCENTRUM PATIO DONK
DONKSESTEENWEG 214/216 y 2930 BRASSCHAAT

RUIME GRATIS PARKING
03/647 14 25 - WWW.DO-STORE.BE

OPENINGSUREN:

DINSDAG:
WOE EN ZAT:
DON EN VRIJ:
ZONDAG:

14u - 18u
10u - 17u
10u - 12u30 en 14u - 18u
10u - 14u

A weekend of shopping wonder
Za. 16 en zo. 17 november 2019 van 10 tot 17 uur
Kom onder het genot van een drankje en hapje in een gezellige kerstsfeer je cadeautjes uitkiezen

Zaterdag tussen 13 en 16 uur
doorlopend GRATIS open workshop

brei je eigen haarband
(vooraf inschrijven niet nodig)
WOL:
Lang Yarns - Phildar - Rico Design - Annell - LN Knits
Katia Concept - ...
FASHION:
American Vintage - Nathalie Vleeschouwer - Lollys Laundry
Love Sundaily - 10Feet - Walldog - LN Knits
HAPPY SOCKS:
Special limited editions The Beatles & Rolling Stones
JUWELEN:
Manuel Opdenakker - Inge Accessori
GIFTS:
Superzachte Alpaca knuffels
Margot Steel handgemaakte laptrays uit Schotland
Robin Reed Christmas Crackers - Breitassen - ...
GEURKAARSEN:
Yankee Candle - Woodwick

EXTRA OPEN KERST:
Do’s Store
shopdostore1

Zondag 8 - 15 - 22 december open van 10 tot 17 uur
Maandag 23 december open van 10 tot 18 uur
Dinsdag 24 december open van 10 tot 16 uur
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zaterdag 16 november 11u-17u
Coinm
Coin a
Lingerie
b Caress
r a s
a k tLourdon

Bredabaan 295
Dr.Roosensplein 43
Bredabaan 187
Les
Tartes
dea
Françoise
Orangerie
byS
Dean
m a a k vlangs
ol
B
r
s s c h a aSmaak
t Guy Ophoff
7de wandeling
Brasschaatse
Bredabaan 301
Bredabaan 212
Bredabaan 168
16Slagerij
november
Véronique De Kockzaterdag
- 1995
Gysels 11u-17u Corbello & Callistino
Bredabaan 214
Bredabaan 309
Bredabaan 170

Bezoek op 16 november de 9 zaken en laat uw deelnamekaart (verkrijgbaar bij de deelnemers)
afstempelen. Geef de volle kaart af bij uw laatste bezoek (voor 17u) en maak kans op

1 van de 15 aankoopbonnen van 90 €!
FEMMA KAART - DEMO OVENSCHOTELS MAKEN

Werkvrouw gevraagd: 1
of 2 dagen per week Tel
0475 65 56 57

Woensdag 20 november om 19u in Den Eekhoorn, maken we ovenschotels: koolvis met tomaat
en gekruide aardappeltjes uit de oven, ovenschotel met prei,paddestoelen,pompoen en een kruidenkorstje, speculooscrumble met fruit. Deelnameprijs 10 euro drankje inbegrepen. Mannen ook
welkom. Inschrijven bij Viviane: 0488 570 707



Hallo Ik zoek werk bij
mensen thuis om te helpen met huishoudelijke
taken en strijken. Groetjes
Tamara 0486 87 87 16


SVB Driehoek

15 november 2019
19:30 Trainersavond
20:00 Vaders - Bosrand
20:30 Patro Hoevenen - Dames
16 november 2019
09:00 U8 A - Kalmthout
09:00 U8 B - Antonia
09:00 U9 B - Excelsior Mariaburg
09:00 U9 A - Vlug Vooruit
09:30 Ekeren Donk - U6
10:00 Antonia - U15 B
10:00 Brecht - U7 B
10:00 Putte - U15 A
10:00 City Pir. Antw. - U12 A
10:30 Excelsior Mariab.- U7 A
11:30 U10 A - Excelsior Essen
8%'X௺HO
11:30 U10 B - City Pir. Antw.
11:30 U11 A - Kalmthout
µV*UDY6FK8% ௺
12:00 ‘ Grav. Schilde - U13 B
14:00 U17 A - Oosthoven
14:00 U11 C - Horendonk
15:00 City Pir. Ant. - U13 A
16:00 Oefenmatch: Meisjes
SVB U13 - ‘s Grav-Schilde
16:00 U17 B - Putte
17:45 U21 - Nieuw Stabroek
17 november 2019
11:00 Groenendaal - Reserven C
12:30 Res. B - Oxaco-Boechout
13:00 Stabelino - Reserven A
15:00 Cantincrode - Eerst elftal

GEVRAAGD:

FLEXI

voor avondopkuis,1 of
meerdere avonden/week

FLEXI

voor winkel(weekdagen)
of part-time

WINKELBEDIENDE M/V
Erkend Ambachtslager
De Clerck, Maria ter Heide

03/663 01 39

SENIORENDAG
op dinsdag 19 november 2019
De Brasschaatse Seniorenraad verwent elke senior die
op dinsdag 19 november een
bezoekje brengt in de cafetaria
van de Remise met een gratis
pannenkoek. (zolang de voorUDDGVWUHNW 
U bent welkom vanaf 14.00u
Brasschaatse Seniorenraad
5HPLVH *UDDI5HXVHQVGUHHI
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 24.87
Senioren@brasschaat.be

Extra voorstellingen:
“IS MIJN GAT NIET TE DIK?”
Na het geweldige succes van PROSPEIR ZIT IN DE SCHEIR in
de Zwarte Zaal speelt Theater Zeemanshuis vanaf deze week in
de gezellige Kleine Fakkel
IS MIJN GAT NIET TE DIK?
Een zeer amusante monoloog van auteur Eddy Van Ginckel
gespeeld door Machteld Van Braekel.
Met grote trots meldt Theater Zeemanshuis dat zowat alle voorstellingen in november nu al bijna UITVERKOCHT zijn.
De allerlaatste tickets kunnen nog snel gereserveerd worden.
Maar niet getreurd mocht dat niet meer lukken, want vanwege
de grote vraag naar tickets zijn er nog 3 EXTRA VOORSTELLINGEN toegevoegd!
Op vrijdag 24 april, zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020

DE KEUZE VAN DE LEZER:
FRANS VAN DEN BERGH
OVER ZIJN
TIEN FAVORIETE BOEKEN
Voor 'De keuze van de Lezer' nodigen de bib en vzw De Lezer
iemand uit die van lezen haar of zijn passie heeft gemaakt.
'H]H NHHU ]DO )UDQV 9DQ GHQ %HUJK ¿OLDDOKRXGHU YDQ 6WDQ
daard Boekhandel in Brasschaat, zijn leeservaringen met ons
delen.
Di. 3 december 2019 – start om 20u.
%LERDVH DFKWHU]LMGHELE %UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
Gratis inschrijven: info.bib@brasschaat.be
of via Standaard Boekhandel Brasschaat
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Inframass in Brasschaat
Dinsdag 19 november
10u tot 17u

Zaal Drieheem
Rerum Novarumlei 47

1. Voor iedereen

4. Eigen ontwikkeling

• Infraroodmassage wordt gebruikt door mannen en
vrouwen van alle leeftijden. De oudste Inframass klant is
inmiddels 97 jaar en nog steeds frequent gebruiker.

• Inframass is een aangename manier om spanning in de
rug, de schouders en de benen actief af te bouwen en te
relaxen. Het toestel kan pronken met een Belgisch
ontwerp en vormgeving.

2. Snel en Doeltreffend
• Een comfortabele houding, infraroodwarmte in de rug
en de schouders en een groot aantal massagemotoren die
in verschillende zones te bedienen zijn. Zo zijn de nek,
de schouders, de rug en de benen apart te bedienen. Deze
bediening is bovendien zeer eenvoudig in gebruik.

5. Tot 5 jaar garantie

3. Voor elk wat wils

• Infraroodmassage is voor iedereen mogelijk.
Een Inframass toestel neemt amper plaats in beslag, valt
makkelijk op te bergen en is een uitstekende investering
in uw dagelijkse levenskwaliteit.

• Inframass beschikt als enige ter wereld over 24 unieke
programma’s én 8 Infraroodlampen. Hiermee kunnen
zowel de schouders, de rug of de benen tegelijk of apart de
doeltreffende werking van Inframass ervaren.

• Alle elementen worden geproduceerd door de meest
moderne machines en voldoen aan de strengste Europese
technische normen. Daardoor krijgt u tot 5 jaar garantie!

6. Dagelijkse levenskwaliteit

Wenst u een afspraak of kan u niet langskomen?
Contacteer Jean op: 0492/50.03.72.

Uitnodiging
In ruil voor deze bon bent
u (en uw partner) van harte
welkom en kan u genieten
van 20 minuten Infraroodmassage. U wordt hartelijk
ontvangen en krijgt informatie van een specialist in
haar vakgebied.
Na 20 minuten zal u aangenaam verrast zijn van het
positieve effect van de
infraroodmassage.

NIEUW!

-10%

-20%

-50%

Na de demonstratie
in Brasschaat,
proberen wij zo snel
HQHႈFLsQWPRJHOLMN
te leveren bij onze
NODQWHQ2PWH
YRRUNRPHQGDWZH
dezelfde rit meerdere
NHUHQ]RXGHQPRHWHQGRHQNULMJWX
NRUWLQJELMDDQNRRSWHUSODDWVH
0LQGHU¿OHHQEHWHU
YRRUKHWPLOLHX

,QGLHQXQLHWRYHU
HHQJHSDVWHSODDWV
EHVFKLNWNULMJWXELM
DDQNRRSYDQHHQ
Inframass-toestel
NRUWLQJRSHHQ
plooibaar onderstel,
GDWRRNPDNNHOLMNWH
verplaaten of mee te
QHPHQLV'LWZRUGW
VDPHQDDQKXLVJHOHYHUGHQJHSODDWVW
GRRUHLJHQPHQVHQ

Inframass heeft als
HQLJHWHUZHUHOGHHQ
PDVVDJHJRUGHOPHW
infraroodwarmte
RQWZLNNHOG'H]H
LVPDNNHOLMNPHH
te nemen Als lanFHULQJDFWLHNULMJMH
QXNRUWLQJELM
DDQNRRSYDQHHQ
,QIUDPDVVWRHVWHO

Buurtkorting

op onderstellen

lanceringsactie

OP = OP!
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Uitslag “Prijs van het publiek” ’t Blad
Groepstentoonstelling van 26 oktober
tot 3 november 2019 Sint Jozefskapel

1e prijs: Colette Dedyn
“De Remise”

2e prijs: Leo Dom
“Land van bloemen”
3e prijs: Gerda Beniest
“Storm ”
Met dank aan
de talrijke bezoekers

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke dinsdag om 13.30u : Engelse conversatie
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
Elke vrijdag : 4x Franse les : 09u beginners / 10.30u gevorderden / 13u absolute
beginners /
15u semi-gevorderden
Woe 13/11 om 14u: fotoverslag van de grensroute : foto’s én leerrijke verhalen van
‘Fietsen langs de Doodendraad’ door Hilde Bleyenbergh. Iedereen welkom ; gratis
; wel inschrijven.
Do 14+28/11 om 9.30 uur : PC club
Vrij 15+29/11 om 9.30 uur: zentangle
Ma 18/11 om 14 uur: SMUL - FRUITTAARTJES + gezelschapsspellen
Di 19/11 om 14 uur: bloemschikken KRANS ADVENT/KERST
:RHRPXXUPRRLH9ODDPVH¿OPµ0HLVMHV¶JUDWLV
Do 21/11 om 10 uur: boekvouwen (inschrijven vóór 15/11)
'RRPXXU%,%5RQGOHLGLQJ$FKWHU'H6FKHUPHQJUDWLVJH]HOOLJPHWNRH
thee & cake
Do 21/11 om 14 uur : de Brillenbus
Vrij 22/11 om 9.30 uur: mandala
Ma 25/11 om 14 uur : BINGO
Di 26/11 om 9.30 uur: wandelen dagtocht
Di 26/11 om 10 uur: bezoek aan keuken Vesalius
Woe 27/11 en Do 28/11 vanaf 10.30 uur: tentoonstelling Bezigheidsclub Samana.

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 12/11 om 14 uur: therapeutisch spel: ‘op stap met de roze bril’. Deelname is gratis,
inschrijven verplicht.
Woe 13/11 om 10 uur: cybercafé ism GIB: heb je problemen met gsm, laptop of tablet?
%UHQJMHWRHVWHOPHH0HWHHQEDNMHNRH]RUJHQOHHUOLQJHQYDQKHW*,%GDWMH]RQGHU
vragen naar huis keert. Ze leren je graag wat bij.
Do 14/11 om 14 uur: BINGO
Do 14/11 vanaf 14 uur: infostand van de Diabetesliga
Do 14/11 om 14 uur: infosessie diabetes door de Diabetesliga: ‘Wat is diabetes en wat
doet de Diabetesliga’. Graag op voorhand inschrijven.
Vrij 15/11 en za 16/11 vanaf 11 uur: kom een kijkje nemen op onze jaarlijkse opendeurdagen. Dit jaar doet ook het woonzorgcentrum mee. Kom proeven van onze verschillende
activiteiten. Informeer wat wij je kunnen bieden of noteer je nood in onze nodenboom.
Je bent van harte welkom.
Di 19/11 vanaf 13 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders
Di 19/11 om 14 uur: praatcafé dementie: voorlopig bewind en zorgvolmacht. Gratis.
Woe 20/11 om 14.30 uur: burenbabbel huisjes PKH
'RRPXXU%,%5RQGOHLGLQJ$FKWHU'H6FKHUPHQJUDWLVJH]HOOLJPHWNRH
thee & cake
Vrij 22/11 om 9.30 uur: verwenontbijt. Kom genieten van een heerlijk ontbijt. Op voorhand
inschrijven verplicht. 12 euro per persoon.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Maandagnamiddag (13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase
(9.45-11.15). gratis
Dinsdagochtend: 10.15-16 uur: patchwork
Dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
(ONHGDJNDQMHWHUHFKWLQRQVEXLWHQ¿WQHVVSDUNLGHDDOELMGURRJZHHU
Di 12/11: 9.30: genealogie vragenuurtje
Ma 18/11: 13.30 uur: naald en draad
14 uur: BINGO
Wo 20/11: 15 uur: infonamiddag Sterrenwacht: de sterrenbeelden
'RRPXXU%,%5RQGOHLGLQJ$FKWHU'H6FKHUPHQJUDWLVJH]HOOLJPHWNRH
thee & cake
9UNDOOLJUD¿H
Ma 25/11: kantklossen
1RWHHURRNDOYDVWSURHÀHV\RJD;/ YRRUHHQPDDWMHPppU ZRRPXXU
Week 16-20 december: Warmste Week activiteiten ten voordele van CODA en Sociale
Kruidenier.
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum.
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UITNODIGING VLAAMS EETFESTIJN
Veldstraat 2a, B-2930 Brasschaat | www.godevaart.be

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

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

Kiekes!
Wij steken alweer gezamenlijk de benen onder tafel.
Het aperitief wordt geschonken om 18 uur.
Daarna serveren we u als hoofdgerecht een halve kip met frieten
champignonroomsaus - sla - appelmoes.
Afsluitend is er kofﬁe met een gevarieerd dessertenbuffet bereid door het bestuur.

PRIJS VAN DE DAG:
2 VIP-tickets Loenhout Azencross
* Couponactie enkel geldig op de desbetreffende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

r VRIJDAG 6/12/’19

(Hebt u speciale wensen, contacteer ons dan even vooraf.)

Voor dit alles betaalt u 25 euro, vooraf te storten op BE29 7330 3189 7064.
Inschrijving tot woensdag 27/11/19 (erik.vancleemput@n-va.be, Hofstraat 14)

COUPONACTIE*:
GRATIS paar Maxiﬂex werkhandschoenen

10e Vlaams Eetfestijn N-VA Brasschaat
Za. 30 nov. 2019 - Aperitief om 18 uur
Ons Middelheem - Bredabaan 423

PRIJS VAN DE DAG:
Een verrassingspakket van Reebok
* Couponactie enkel geldig op de desbetreffende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

q DONDERDAG 5/12/’19
COUPONACTIE*:
GRATIS koker Ultra High Tack
PRIJS VAN DE DAG:
Een aankoopbon t.w.v. € 100
* Couponactie enkel geldig op de desbetreffende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

p WOENSDAG 4/12/’19
COUPONACTIE*:
GRATIS bitset
PRIJS VAN DE DAG:
Een accu-bouwradio

ACTIE VAN DE DAG:
Bezoek de Metabodemostand en krijg
bij aankoop
20% korting

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

o DINSDAG 3/12/’19
COUPONACTIE*:
GRATIS breekmes + rolmeter
PRIJS VAN DE DAG:
Een gereedschap-ophangsysteem
* Couponactie enkel geldig op de desbetreffende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

n MAANDAG 2/12/’19
COUPONACTIE*:
GRATIS 1 rol Duct Tape
PRIJS VAN DE DAG:
Een assortimentsmand
* Couponactie enkel geldig op de desbetreffende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on
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Lingerie

Bredabaan 414 | 2930 Brasschaat | T. 03 652 07 56 | www.lingeriebo.be | volg ons op
WAT JE ZELF DOET,
DOE JE BETER
cursussen in het Dakhuus!

Doe-het-zelf of kortweg DIY is de trend! Daar speelt het Dakhuus
KDQGLJRSLQ6XVKLNDQMHRSDYRQGOHUHQPDNHQ GHF -H
NDQ MH LQ GLW ZRQGHUPRRLH KHUIVWVHL]RHQ HHQ )RWRJUD¿HFXUVXV
volgen (de essentie, 30 nov). De sfeermaker bij uitstek : leer
8NHOHOHVSHOHQ(HQYRXGLJHQLQOHVVHQ 6WDUWRSGHF 'H
QDPLGGDJFXUVXV.OXVVHQYRRUYURXZHQVWDUWRSMDQXDUL2IMH
kan je eigen wenskaarten prachtig leren schrijven in de cursus
+DQGOHWWHULQJ VWDUWMDQ $QGHUHGRHKHW]HOIFXUVXVVHQRS
KHWSURJUDPPD]LMQ0DQGHQYOHFKWHQ7XLQRQWZHUSHQRI]HOIV-H
eigen spaargeld Beleggen. Maar er is nog zoveel meer gepland
*UDDJPHHULQIR"1HHPHHQNLMNMHRSZZZGDNKXXVRUJEHO
QDDU PDHQGRXZRHX RI
mail naar info@dakhuus.org

benader een ieder zoals je zelf benaderd wil worden

Verhuizen hoeft niet.
Ouder worden en thuis blijven wonen
kan prima in alle luxe & comfort.
Blijven genieten in uw eigen vertrouwde omgeving
met het oog op uw privacy en rust.
Thuishulp Koningshof biedt dé oplossing.
Onze missie is het bieden van persoonlijke hulp, gezelschap,
opvang & ondersteuning én het ontzorgen van uw familie en
mantelzorgers. Een vast en vertrouwd gezicht omringt u met
aandacht, topservice en een warm hart.
Elke vraag is uniek. Het antwoord steeds op maat.
Een gespecialiseerde slaap- & waakdienst hoort hier ook bij.
Wil je meer info of een afspraak? Contacteer ons via
0492/722 240 of thuishulp@residentie-koningshof.be

Zin om deel uit te maken van ons team? Neem contact op met
Yolande Helsen via thuishulp@residentie-koningshof.be

Te huur: Garage
te Mariaburg-Ekeren.
Tel. 0473/920 028



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



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



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

DRINGEND
GEZOCHT
Koks • Hulpkoks
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
03/605.84.72

Met steun van

Lingerie | Badmode | Nachtkleding

QQQQQQQQQQQQ
Te koop gevraagd: Schilderijen, spullen v. zolder,
enz. 03/663 65 70
QQQQQQQQQQQQ
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863



Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847

KALMTHOUTSE FOTOKRING
STELDE TENTOON
Tijdens het herfstverlof
hield
de
Kalmthoutse fotokring
traditioneel
weer haar clubtentoonstelling in Gitok
te Kalmthout. Meer
dan 800 mensen
zakten uit verschillende windstreken
weer af naar deze
gemeente voor een
bezoek. De tentoonstelling van de
fotokring is dan ook
al jaren een vaste
waarde, deze heeft
dan ook heel wat te
bieden voor fotoliefhebbers. Zevenenvijftig leden werkten rond het thema
‘Licht’, anderen stelden tentoon met het thema ‘Milieu’ of maakten een moderne versie van een
oud schilderij (soms met een knipoog). Bij de fotokring kunnen beginnende fotografen ook een opOHLGLQJYROJHQYDQGULHMDDU)RWRJUD¿H$QGHUV*H]LHQRINRUWZHJ)$*2RNGHHLQGZHUNHQYDQGH
PHQVHQGLHGH]HGULHMDDUVXFFHVYROKDGGHQGRRUORSHQZDUHQWH]LHQ6WXGHHUGHQGLWMDDUDI$OIRQV
6FKUDXZHQ$G'HNNHUV$QQD+HUPDQ'DLV\9DQGHUVWUDHWHQ:LOO\9HUYRRUW(OVR%URQVHPD(YD
9DQ /DQJHQKRYHQ *ULHW 5DHWV *XLGR 1X\WV 6DELQH -DQVHQ -DQ 9DQ 2YHUYHOW -RVpH 9RHWHQ
/HR1HOHQ/XF/DXZHUH\VVHQVHQ3DXO'HZLFNHUH=LMZHUGHQWLMGHQVGHWHQWRRQVWHOOLQJGDQRRN
JHKXOGLJGHQ]XOOHQLQGHWRHNRPVW]HNHUKXQIRWRJUD¿VFKVWHHQWMHELMGUDJHQELMGHIRWRNULQJ7RW
NRQGHQRRN]HNHU¿OPOLHIKHEEHUVKLHUKXQJDGLQJYLQGHQZDQWGHYHUHQLJLQJKHHIWRRNHHQDIGHOLQJGLH]LFKEH]LJKRXGPHWPXOWLPHGLD2SGHIRWRGHODXUHDWHQPHWKXQPHQWRUV:DOWHU3RWWHUV
HQ 'DQQ\ 9HUJRXZHQ :LH LQWHUHVVH PRFKW KHEEHQ LQ GH]H RSOHLGLQJ RS ZRHQVGDJ  MDQXDUL
ZRUGWHUPHWHHQQLHXZHJURHSYDQVWDUWJHJDDQ,QIRKLHURYHUELMVWHSKDDQPHUFN[#VN\QHWEH
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Dameskleding

Opendeurdagen van 2 november t/m 16 november
Tijdens onze opendeurdagen verwennen wij onze trouwe klanten, tussen 2 november en 16 november met een ĚŝƌĞĐƚĞŬŽƌƟŶŐ
van 10% op ons volledig aanbod. Deze winter volgen we ook onze vertrouwde merken Gigue, Thelma & Louise, Avalanche en
ŶŝĞƵǁŝŶŽŶǌĞĐŽůůĞĐƟĞ͗yĂŶĚƌĞƐ͕ĂĂŶŐĞǀƵůĚŵĞƚĚĞ/ƚĂůŝĂĂŶƐĞŵĞƌŬĞŶŬůĠĞŶWĞŶŶǇďůĂĐŬ͘ĞƌĞŐĞŶũĂƐƐĞŶǀĂŶZĂŝŶƐ͕ĚĞũƵǁĞůĞŶ
ǀĂŶ>ĞƐŽƌĚĞƐ͕ĚĞƐũĂĂůƐǀĂŶ^ŝůŬZŽƵƚĞĞŶĚĞůĞĚĞƌĞŶŚĂŶĚƚĂƐƐĞŶǀĂŶ,/͕ŵĂŬĞŶŚĞƚĂĂŶďŽĚĐŽŵƉůĞĞƚ͘
ŝũĞůŬĞĂĂŶŬŽŽƉŬƌŝũŐĞŶũƵůůŝĞŽŽŬŶŽŐĞĞŶůĞƵŬĞĂƩĞŶƟĞ͘
Tot dan
Tania en Marina
Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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

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



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

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS
STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Slagerij

RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

QUIZAVOND!

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

10% KORTING
bij aankoop van een
paar trouwringen of verlovingsring

Gratis gravure - Gepersonaliseerd geschenk

TROUWDAGEN Bij juwelier Yolande

8 en 9 - 15 en 16 november 2019

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65
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Wĳ zoeken vele handen voor het vervaardigen en verkopen
van ons ambachtelĳk brood, onze verse pistolets,
onze ﬁjne patisserie en heerlĳk belegde broodjes
Voor onmiddelĳke indiensttreding.

STUDENTEN
zaterdag en/of zondag

VERKOOPSTER
jong en dynamisch

BANKETBAKKERS
Mag ﬂexi zĳn.

Bakkerĳ Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk

De Groene Wĳzer is een moderne biowinkel te Brasschaat met een ruim aanbod biologische groenten, fruit, zuivel, brood, droogwaren, verzorgingsproducten en voedingssupplementen. Voor de dagelĳkse werking van de biowinkel zoeken wĳ een

WINKEL
VERANTWOORDELĲKE
Na een ruime inloopperiode samen met de huidige uitbaters, neem je tegen november 2020 de volledige verantwoordelĳkheid voor het dagdagelĳks beheren
van de winkel over. Je bent eindverantwoordelĳke van de verkoop en stuurt een
klein team winkelbedienden aan. Op die manier regel je dat de volgende taken
uitgevoerd worden: kassa, aanvullen winkelrekken, winkel proper houden, bestellingen doen, klanten bedienen, informatie geven aan klanten over voeding en
gezondheid. Waar nodig, spring je zelf zoveel mogelĳk in. Hiernaast organiseer
je ook alle aankopen, administratie, personeelsplanning, visual merchandising.

PROFIEL:
•
•
•
•

Ervaring in winkelverkoop
Gezonde commerciële feeling
Goede mensenkennis en je kan vriendelĳk met de klanten omgaan
Goede kennis van biologische voeding, groenten en fruit,
zuivel, natuurcosmetica e.d.
• Natuurlĳke leiderschapscapaciteiten
• Een grote sympathie voor duurzaamheid, natuur, ecologie
• En tenslotte een goede kennis van het Nederlands

AANBOD:
•
•
•
•
•
•

Contract als gerant op zelfstandige basis. Ook als werknemer is bespreekbaar.
Een voltĳds contract (uren in overleg te bepalen).
Een uitdagend en gevarieerd takenpakket
Een marktconforme verloning in functie van de resultaten
Personeelskorting in de winkel
Mogelĳkheid tot inwonen in het ruime appartement boven de winkel

HOE SOLLICITEREN
Mail uw CV en motivatiebrief naar: vacature@degroenewĳzer.be

DE GROENE WĲZER • MOLENWEG 18 • 2930 BRASSCHAAT

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



Te koop: ping-pong tafel
+ paletten en netje. Dubbele oude antieke schoolbank. 03/664 11 88

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Er zĳn op dit ogenblik op verschillende plaatsen wegenwerken bezig in en rond Brasschaat. Zo is de Pauwelslei nog afgesloten voor de aanleg van een nieuw
wegdek. Het einde van deze werken is voorzien voor
de tweede week van december. Dit is natuurlĳk afhankelĳk van de weersomstandigheden. Uiteraard zĳn er
omleidingen voorzien. Maar heel wat automobilisten
gebruiken nu de Miksebaan als sluipweg en dat is
blĳkbaar bĳ iemand in het verkeerde keelgat terecht
gekomen. De Brasschaatse politie kreeg de voorbĳe
weken vĳf meldingen van stuk gereden banden uit
de Miksebaan. Telkens stak er een spĳker in de band.
Deze problemen zĳn niet nieuw, de politie heeft het
onderzoek dan ook opnieuw geopend en vraagt aan
de automobilisten om problemen te komen melden.
Het gaat steeds over het stuk tussen de Kerkedreef en
de Sint-Jobsesteenweg.
Wie van Brasschaat naar Schoten wil rĳden langs de
Elshoutbaan moet nog even geduld hebben. De werkzaamheden voorbĳ de E19, op Schotens grondgebied
dus, verlopen vlotter dan verwacht. Op 28 oktober is
de laatste fase aangevat. In die fase wordt een nieuw
ﬁetspad in beton aangelegd.
Ook wie naar het noorden wil rĳden, zal in Wuustwezel een ommetje moeten maken. Daar is men aan het
wegdek aan het werken. Die werkzaamheden zouden
afgerond moeten zĳn op 15 november.
Verder staan er nog een aantal werken op de planning.
Zo worden er volgend jaar weg- en rioleringswerken
uitgevoerd in de Voshollei. In de Kerkedreef, Sint-Antoniuslei, Miksebeekstraat en Caterslei wordt het asfalt
vernieuwd. In de Neervelden wordt het beton hersteld
en in de Mollei worden de voetpaden heraangelegd.
Dat zal ook gebeuren in de Zegersdreef, maar daar
wordt meteen ook het ﬁetspad aangepakt. In de Julialei tenslotte worden de goten vernieuwd. Waar nodig
zullen omleidingen worden voorzien.

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Bijles Frans t/m 15 jaar,
veel ervaring.
0486/553 687
Ontruimingen van huis,
app., magazijnen, enz. Bel
Klus&Zo 0499/103 000

Dame zoekt poetswerk,
afwas, strijk. 0487/684 128



Zondag 24 november - 15 u.
- St-Lambertuskerk - Ekeren
Een parelen jubileum, het is
weer ‘s wat anders dan zilver
of goud. Het parelmoer zit verborgen in de oester. Net zoals
heel wat muzikale juweeltjes
die ooit op het repertoire van
Cantando stonden, verborgen
zitten in het geheugen van de
zangers. Iedereen heeft wel
haar of zijn favoriete koorwerk,
al dan niet met een heel eigen
verhaal.
Tijdens dit jubileumconcert
krijgt u de mooiste parels uit
de voorbije dertig jaar, aaneengeregen met een draad
van ‘petites histoires’, met af
en toe een unieke inkijk in de
interne keuken van het koor.
Nieuwsgierig naar de verhalen,
of toch eerder naar de muziek?
Verzeker u nu alvast van een
plekje! Tickets: VVK volwassenen: €12 • -26: €10 • -12:
€6. Kassa volwassenen: € 5 •
-26: €10 • -12: €6. Reservaties:
c-koren.be - 0493/079 309
(t.e.m. 18/11)







Parels uit 30
jaar Cantando

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

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

INFO: 0496/70.80.80



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



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

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…
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Salondagen
16 - 24 november
Zondag 24/11 geopend
van 13 tot 18 u.
Ontdek het ultieme zitcomfort
nu met extra condities.
Onze persoonlijke begeleiding
en service is onze sterke troef.

w w w . h e m e l a e r . b e

I

B l a n c e f l o e r l a a n

6 1

I

A n t w e r p e n

L . O . I

V l o t b e r e i k b a a r, v i a d e r i n g, a f r i t L i n k e r o e v e r. Pa r k e r e n v o o r d e d e u r ! - O f m e t t r a m 3 , 5 , 9 & 1 5 . H a l t e v o o r d e d e u r.

QQQQQQQQQQQQ
Gezocht: Klein lief hondje. Liefst op leeftijd. Ras
niet belangrijk. Moet wel
gezond zijn. Zal terrecht
komen in zeer diervriendelijke nieuwe thuis. 03/651
55 59 - 0475/772 804
QQQQQQQQQQQQ

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



Te huur: Kl. app. liv.,
badk., kkn, bergpl., 1slpk,
terr., autostnplts. €595/
mnd incl. verwarming.
03/651 48 02



Appartement te huur.
Schansstraat. 1st verdiep. Woonkamer, kkn, 2
slpkmrs, bdkmr, 700 €+40
kosten. 0498/869 360

OPENING
NAALD & DRAAD
SINT-JOB
Na 12 jaar
Schoten,
beginnen we
aan een nieuw
project in
Sint-Job

Vo
elke be or
klant watalende
cht een

GOODI
E
BAG -

15 en 16 november
Kerklei 1 - Sint-Job

Foyer Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208-210 2930 Brasschaat

Gevraagd: werkvrouw, 1
dag per week voor post
in Schilde. 0495/182 116

We nodigen u uit op onze verkoopdagen van religieuze boeken
en voorwerpen tijdens de weekenden van 9-10, 16-17, 23-24
november en 30 nov-1 december. Onze openingsuren zijn van 11
u tot 17 u. Wij verkopen boeken, ook Franse, Engelse en Duitse,
brochures, tweedehands boeken, rozenkransen en cd’s ervan,
kruisbeelden, Maria- en heiligenbeeldjes, medailles, ingelijste
afbeeldingen, kerstkaarten, kerstgeschenken, kaarsen. Democratische prijzen. Vanaf aankoop van 70 euro geven wij 10% korting.
Ook dranken en home-made gebak verkrijgbaar. Inkom: Kapelsesteenweg, aan bushalte Kerk- Ekeren-Donk. Parking om de
hoek op het kerkplein. Tot ziens en welkom! T +32 (0)3 645 14 67
fmailto:foyer.marthe.robin@skynet.bewww.foyermartherobin.net



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



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


DE NIEUWE KOMPANIE
Brengt “DE VIS” van
Jo Van Damme op de
planken !

Bitterzoete maatschappijkritiek
verpakt in een heerlijke, licht
absurde, hilarische komedie.
Een lach stuk, maar dan wel
iets heel anders dan anders.!
… maar wel in de vertrouwde
theatercafé-setting in de Ruiterhal. Iets om écht niet te
PLVVHQ8]DOHUQDDÀRRSQRJ
aan terugdenken! Waar? De
Ruiterhal- Azalealaan 6 – 2930
Brasschaat. Wanneer? Vrijdag
22/11 en Zondag 24/11 – Zaterdag 23/11 is volledig uitverkocht !- en op 28/29 en 30 Nov.
Wacht niet langer en reserveer
op: www.denieuwekompanie.
be of info@denieuwekompanie.be of bel met 0475/900772
alle dagen tussen 10h00 en
20h00. Tot in de zaal !



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

Neos Brasschaat:

Neos = netwerk van ondernemende senioren. Voordracht
door Dirk Draulans bioloog. Op
donderdag 14 november 2019
kan Neos Brasschaat u de
nieuwste voordracht van Dirk
Draulans aanbieden: “Drummen op aarde’’ De voordracht
start om 14u00 en gaat door in
de Theaterzaal Hemelhoeve
Cultureel Centrum te Brasschaat. Inkom: leden € 7,- niet
leden € 12,- drankje inbegrepen. Meer info en inschrijven
kan bij secretaris Jan Ruts
GSM 0473 84 09 53
( j.ruts@telenet.be )



Te huur: 2 garageboxen
Oude Baan n. nr 147, gn
licht. €85, vrij. 0495/214 041



Te koop: Elektrische
fiets Batavus, zo goed
als nieuw, 7 versnellingen, 2005 k, oplader.
Pr.o.t.k. 0475/903 448


Te huur: 2 slpk. app. Veldstr. 8/1, onm. beschikb.
gsm 0479/381 137

Winter Wonderland
2019

Op zaterdag 14 december van
10 tot 20 uur en zondag 15
december van 10 tot 18 uur
zal voor de 1ste keer Winter
Wonderland 2019 georganiseerd worden op het Armand
Reusensplein te Brasschaat.
Graag nodigen we jullie allemaal uit op de kerstsfeer te
komen opsnuiven bij leuke
kraampjes , een gezellige brel
of een hapje. Wie wil deelnemen kan nog steeds contact
opnemen met Els Parisis op
e-mail : info@komsjeenous.be
of GSM 0478/126569


Uurwerkbatterijtjes vervangen: Juwelier Denys

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

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

Te huur Gooreind App 2de
verd met terras van 84m2
inger keuken 2sl kamers
ondergr auto staanpl vl
verwarm EPC181 berging
lift 800euro 03/663 33 79


Gevraagd: app. Tenerife
omg. Adeje voor maart april van particulier voor
2 pers. Tel. 0474/576 257

Onderhoudsman gevraagd
voor ± 6 uur/week
Onderhoud gazon,
terras, auto, buitenschoonmaak en
bladruimen. Ned. tal.,
Brasschaat en omg.,
liefst met auto.
Werkadres: Frilinglei
Brasschaat.

0496/596 650
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parkbodeactueel
Rookmelders vanaf 2020 verplicht!
Vanaf 1 januari 2020 zĳn rookmelders
verplicht in elke woning. En dat is maar goed
ook want rookmelders redden levens. Netwerk Brandweer laat dit najaar van zich horen
met een positieve bewustmakingscampagne
om rookmelders in huis te hangen én ze te
registreren.
Bert Brugghemans van Netwerk Brandweer weet
dat een brand niet alleen woningen, maar ook
levens verwoest: “Meer nog dan het vuur, maakt
vooral de rook slachtoffers. Net daarom zijn rookmelders van levensbelang, ze waarschuwen je bij
brand. Als je kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid
van een rookmelder plots als muziek in de oren.”
Als muziek in de oren
Hoezo een rookmelder klinkt als muziek in de
oren? Dat is net wat Netwerk Brandweer in de oren
van alle Vlamingen wil knopen. Het wil mensen
laten weten dat het plaatsen van rookmelders vanaf 2020 wettelijk verplicht is in Vlaanderen, maar
boven alles levens redt. Netwerk Brandweer brengt
met de campagne een positief klinkende boodschap. “Vaak willen bewustmakingscampagnes
‘choqueren’ om het belang van rookmelders duidelijk te maken. Dergelijke campagnes hebben zeker
hun nut,” weet Bert Brugghemans, “toch hebben
wij er bewust voor gekozen om het deze keer net
iets anders te doen, met een positieve noot.”

Rookmelders registreren kan op
hangrookmelders.be

kunstwerk aan trap
gemeentehuis
Wanneer gehuwde koppels de trap oplopen of
wanneer zĳ de trouwzaal verlaten, kunnen zĳ een
foto nemen voor dit geschilderd paneel. Zo willen
we trouwfoto’s een leuke twist geven nu er
stellingen rond de toren staan en de klassieke
trouwfoto’s tĳdelĳk niet kunnen.

Hangrookmelders.be
Naast bewustzijn creëren en mensen aanzetten om
rookmelders in huis te hangen, wil Netwerk Brandweer ook mensen activeren om hun rookmelders te
registreren op hangrookmelders.be.
“Met de registratie kunnen we waardevolle data
verzamelen over het aantal rookmelders in Vlaanderen,” zegt Bert Brugghemans, “informatie die in
concrete gevallen een meerwaarde betekent voor
de hulpdiensten, maar ons ook toelaat om in de
toekomst doelgericht te communiceren.”
Wie zijn rookmelders registreert voor eind 2019
maakt kans op een van de 20 Beatsheadphones.
Wie naast een koptelefoon grijpt, maakt nog kans
op een van de 200 maandabonnementen van
Spotify. Per Vlaamse hulpverleningszone worden
één koptelefoon en tien abonnementen verdeeld.
De winnaars worden begin 2020 bekendgemaakt.
Bovendien kan iedereen de ‘Vurige Playlist’ van
Netwerk Brandweer op Spotify beluisteren, met
songs die wel een of andere link hebben met rook
en vuur. Het zijn allemaal kleine knipogen naar de
campagneslogan, want plots klinkt een rookmelder
écht als muziek in de oren.

Het werk is geschilderd door Brasschaatse Montana Engels. Zĳ doet
dit professioneel ook op andere plaatsen, zoals bĳvoorbeeld
Tomorrowland. Kĳk maar op haar Instagram @montana_engels

#2930brasschaat

Later verhuist dit werk naar het leescafé in de BIB.

Meewerken aan een veiliger en leefbaar
Brasschaat? Word lid van een BIN!
Hoe lid worden?

Een BIN (buurtinformatienetwerk)
is een samenwerking tussen
burgers en de lokale politie
binnen een bepaalde buurt. Ze
wisselen informatie uit, specifiek
afgestemd op de betrokken buurt
en zĳn inwoners.

Lid worden van een BIN kost je niets.
Je kan je lidmaatschap online aanvragen via de website van Brasschaat:
www.brasschaat.be en typ de zoekterm ‘BIN’
Wens je mee te werken als coördinator
van een BIN?
Wij zijn nog op zoek naar een coördinator voor BIN Driehoek, BIN Kaart en
BIN Z (zelfstandigen)

Hoe werkt het ?

Wist je…

Als je jezelf engageert als BIN-lid ontvang je via
telefoon dringende berichten (bijvoorbeeld vraag
tot aanzetten tuinverlichting bij interventies)
en via mail ontvang je niet-dringende berichten
(bijvoorbeeld preventietips). De politie vraagt om
verdachte gedragingen onmiddellijk te melden
zonder zelf tot actie over te gaan.

•
•
•
•
•

dat er in Brasschaat 11 BIN’s zijn opgericht
dat elke woning binnen een BIN ligt
dat er ook een BIN voor zelfstandigen bestaat
dat er 2.175 BIN leden zijn
dat er in 2018 13.815 automatische telefoonoproepen werden gedaan naar de BIN-leden

Interesse?
Lokale politie Brasschaat
T 03 650 35 00
pz.brasschaat@police.belgium.eu
Of kom naar onze infoavond op
donderdag 9 januari 2020 om 19u in
het politiekantoor van PZ Brasschaat,
Hemelakkers 40
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Opruimen van huizen,
appart., garage, enz.
Kleine afbraakwerken.
0474/204 607

Brasschaatse KadoBon

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen

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

Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54







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



KLOKKENATELIER
Hands On Time



Antieke klokken

Keukenhulp gevraagd
voor sportclub. Bellen met
Jo 0476/793 153
Deluxe Services bvba
Alg. schilderspuitwerken.
Binnen - Buiten - Houtwerk-/constructies
0484.46.10.20


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

Last van ratten of ander ongedierte: wij helpen je bij dit probleem.
Bel ons 0471 103 121
QQQQQQQQQQQQ

€ 10
€ 25
Een KadoBon waarmee je in heel wat handels- en horecazaken in Brasschaat kan betalen. Het ideale geschenk dus om te ontvangen maar ook om te geven.
Elke gelegenheid - een verjaardag, moederdag, eindejaar - is leuk om kadootjes te
ontvangen of te geven. Maar het blijkt niet altijd eenvoudig te zijn om telkens weer
inspiratie te vinden...

De Brasschaatse KadoBon
is dan de perfecte oplossing!
Bij de kadobon kan ook een mooie verpakking in de vorm van een doosje gekocht
worden. In of op het doosje kan je dan een persoonlijke boodschap voor je geliefde,
de jarige of de feestneus schrijven. Dat maakt het geschenk alleen maar leuker.
De KadoBon is verkrijgbaar bij 3 verkooppunten:
• in het gemeentehuis (onthaal)
• bibliotheek
• dienst Toerisme
Hun ruime openingsuren zorgen ervoor dat je snel en eenvoudig aan de KadoBon
kan geraken. Ideaal dus voor een last minute geschenk.
De KadoBon kan je enkel betalen met bancontact.

Meer info? www.brasschaat.be/KadoBon

Medische pedicure
9RHWUHÀH[RORJLH
Manicure

Restauratie & Herstelling

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

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.

0486/02.66.02

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

Te koop: Droog brandhout, thuis gebracht.
0495/914 096

KRAANMAN GEVRAAGD

QQQQQQQQQQQQ



DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

Ruimtevaart,
50 jaar na de eerste
maanlanding

Lezing door Koen Geukens.
dinsdag 12 november 2019
om 20 uur. Ons Middelheem,
Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
We worden – zonder dat het
ZH KHW PLVVFKLHQ EHVH௺HQ ±
meer en meer afhankelijk van
de ruimtevaart. Koen Geukens
brengt ons een overzicht van
wat zich de komende jaren, letterlijk, hoog boven onze hoofden zal afspelen. Sinds 1988
is hij leider van de werkgroep
Ruimtevaart bij de VVS. Naast
een ruimtevaartrubriek in het
maandblad ‘Heelal’, verzorgt
hij al 10 jaar het wekelijkse
“Nieuws uit de ruimtevaart”
op www.ruimtevaart.be, en is
educatief medewerker bij de
Volkssterrenwacht Urania.
Toegangsprijs: In voorverkoop
€ 12; DF-leden € 8; <25 jaar €
4. (Aan de kassa € 2 extra).
Abonnementen: vrije toegang.
Reserveren: via www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers
(T. 03 652 12 86)

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

DIT JAAR VIER
JE KERST MET 2
Bij B-loved vind je
liefde vr het leven.
Nr1 RelatieBureau
voor BeNeLux
Afspraak in je buurt?

+32 474 263 751

www.b-loved.com

GEVRAAGD
VERKOPER/
VERKOOPSTER
Slagerij

RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26
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60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

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


KFC Brasschaat

vrijdag 15 november
20h00: Prov. Res. - KSV Schriek
zaterdag 16 november
20h00: 1é pl. - K. Achterbroek VV
15h00: K. Kalmth. SK - Gew. Res
15h00: U17 - K Gooreind VV
12h45: VC Olse - U15
09h30: Kon. SV Vl. Voor. - U13 a
11h00: U13 b - K. Wijnegem VC
09h30: U12 - Loenhout SK
12h15: K. Kalmthout SK - U10 a
09h30: U10 b - SK Nieuw Stabr.
12h30: U9 a - KFC St Mart. Halle
12h30: U9 b - City Pirates Antw.
12h30: Antw. Piranhas Ac. - U8 a
09h00: Sp Tisselt - U8 b
09h30: U7 a - Zenn Hombeek
14h00: U6 - Gooreind

17

Te huur: Brasschaat Centrum app. 1e V gar. Hofstraat 40. T. 03/651 77 68



St. Job: Poetsvrouw met
dienstencheques, 2x4u
poets/strijk per week op
di en vr. Zelfstandig, NL,
ÀH[LEHO QLHWURRNVWHU HL
gen auto, met referenties.
Tel 0486/438 810


Workshop podium: Op
twee voeten.

Sta je soms voor een publiek
voor een lezing of presentatie?
Deze twee avonden helpen
je je hierbij. Op een speelse
manier worden tools aangereikt
om je zelfzekerder en sterker te
voelen voor je luisteraars.
Maandagen 18 en 25 november, 19.30u tot 22u. 40€
- info: Madeleine Nieuwlaat
0486895054 www.echtgebeurd.be


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

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier De-

nys & Co. Bredabaan 246
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Te huur: garage met nutsvoorzieningen, Hanendreef, Brass. €90 /maand.
Vrij vanaf 1 januari 2020.
Tel. 0486/465 767

KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Kerst op den Driehoek 12de Kerstwandeling

Op vrijdag 13 december 2019 organiseert KWB Driehoek haar twaalfde Kerstwandeling.
Tijdens de wandeling doorheen onze wijk Driehoek genieten we op diverse plaatsen op het parcours van een welkomstdrankje, een overheerlijke pannenkoek, lekkere chocolademelk en warme
glühwein. Een optreden in de plaatselijke sporthal en de meeslepende verhalen van onze vertellers
luisteren onze wandelingen op. Ook een avontuurlijke passage door het domein De Inslag staat op
het programma. We voorzien 4 wandelingen met start om 18u30, 19u00, 19u30, 20.00u Vertrek: Zaal
het Drieheem Brasschaat Rerum Novarumlei Inschrijven: Walter Vereecke 0477/645.273 of walter.
vereecke@gmail.com Vooraf inschrijven is verplicht en kan van 15 november tot 10 december 2019.
Prijs: 3,00€ per persoon. Schrijf snel in en wandel met ons mee. Voor en na de wandeling kan je in
het Drieheem genieten van 3de bBb-avond (beste Brasschaatse bieren) en zo kennismaken met de
knowhow van onze getalenteerde bierbrouwers. Dit alles in een aangepast kader van fotomateriaal
dat de kerstmarkt doet herleven. De verhalen daarbij kan u zelf mee vorm geven. Kom dus zeker
langs op vrijdag 13 december. Vergeet natuurlijk ook niet om in dit weekend de kerststallententoonstelling te bezoeken. www.kerstopdendriehoek.be

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
Wij doen alle binnenwerken professioneel en
goedkoop, stukadoor, tegels schilderen, bezeten
etc...Alles wat nodig is
binnen en buiten uw huis!
%HOPLMYRRUJUDWLVRႇHUWH
mvg Johan 0468 432 861

Totaalinrichting | Productie in eigen atelier | Corian verwerking

Dringend op zoek naar TALENT,
ben jij een geboren

Spierpijn?
Vermoeidheid?
Darmklachten?

KEUKENPLAATSER
ZELFSTANDIG PLAATSINGSTEAM
MET ERVARING?

Gezondheidstherapeute
Orthomoleculair Advies

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

Marianne Lefever
0476 / 65 58 82
Brasschaat
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OP ZOEK NAAR
EEN NIEUWE
UITVALSBASIS VOOR
UW BEDRIJF?

KMO UNITS OP MAAT
MET EEN STRATEGISCHE
LIGGING IN HET GROEN

INFOAVOND
13•11•2019
19u

Gemeente Brasschaat en Groep Bolckmans stellen voor:

INSCHRIJVEN VIA
www.hetfront.be

Het Front, een innovatieve site op bedrijventerrein
‘Campus Coppens’ in Brasschaat.

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

TE HUUR
MARIABURG



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



Goedkoop snoeien en
vellen van bomen, verwijderen van coniferen en
laurier. Tel. 0498/714 812



Te huur: Bredabaan 426
Brasschaat,
app.3de
verdiep, grote living,
slaapkamer,
dressing
of bureel, bergplaats,
balkon, onm.vrij, € 685
+ € 75 kosten (waterlift) tel 0470/313 126
TUINEN
KRISHERRMANS.be
Tuinaanleg en tuinonderhoud; Snoeien en vellen
van bomen; Stronken
uitfrezen; vrijmaken van
bouwpercelen; Aanleg
gazons; Aanleg kunstgras;
Werkt ook met onderhoudscontracten; Proper
maken van opritten.

0477 261 353

Tuin, schilder, loodgieter.
0497/231 373



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



Te koop: Droog brandhout, gratis thuisgebracht.
0495/ 914 096
Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en
lichte tweeslaapkamer appartementen met tuin en/
of terras incl. autostaanplaats. Centrale doch rustige ligging. Kwaliteitsvolle
afwerking,
huurprijzen
vanaf € 825/maand provisie € 65/maand.
Voor meer informatie

0473/457 737

ZINGEN IS GOUD

Het koor Uyt Jonsten Versaemt uit Schilde, onder leiding van
Wouter Van Gucht, bestaat 50 jaar. We brengen op zaterdagen
16 en 23 november om 20.00 uur en op zondagen 17 en 24 november om 15.00 uur, een niet te missen concert ondersteund
door de acteurs van Ktuna, onder regie van Peter Van Gucht.
Zondag 17/11 is helaas al uitverkocht, maar je kan voor al de
andere uitvoeringen nog kaarten bestellen aan 15 euro via
ÀL[Y#WHOHQHWEHRIFRQWDFWRSZZZXMYEHHQZZZNWXQDEH'H
FRQFHUWHQYLQGHQSODDWVLQGH:HUI6FKRROVWUDDWWH6FKLOGH



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



www.vakantiewoning
metrendement.com
7-12% per jaar T+3162
46 99 613



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

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

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

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

Jos Meeussen & Zn

AANNEMER ZOEKT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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03 225 50 00

www.goetstouwers.be
ANTWERPEN

ANTWERPEN

ANTWERPEN LINKEROEVER

LIMBURGSTRAAT 1
Leuke te renoveren gezinswoning met 2/3
slaapkamers en tuin. Aangename ligging nabij
scholen, winkels en openbaar vervoer. Ideale
starterswoning. EPC: 695

SELDERSTRAAT 26
De woning heeft op het gelijkvloers een grote
leefruimte, mogelijk 1 slaapkamer en een keuken,een douchekamer met toilet en een koer. De
eerste verdieping heeft dezelfde indeling als het
gelijkvloers, Op de zolderverdieping zijn er nog
twee extra kamers. Deze woning is thans in gebruik
als eengezinswoning. EPC: 521

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 225.000

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€ 195.000

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

€ 640.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gel. hoekperceel bouwgrond voor verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m².
Aangename ligging in een groene woonomg. op
kleine afstand van centrum. Mogelijke bebouwing
van max 60 m² met bijkomend verdieping en
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m².
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.

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

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

€ 85.000

(VG)

(VG)

€ 299.000

€ 14.500

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapkamers, 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 ‘samengesteld’ gezin. EPC: 565

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

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersappartement 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

€ 395.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 259.000

€ 315.000

BRASSCHAAT

DEURNE

DEURNE

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

TURNHOUTSEBAAN 111 4DE
In het centrum van Deurne Noord gelegen zeer
mooi en ruim appartement (120m²) met 3 slpks,
terras achteraan (8m²). Cv gas individueel. Toegang
tot parking voor 2 wagens. Super ligging nabij
Rivierenhof, winkels en openbaar vervoer. Zeer
mooi uitzicht op het park! EPC: 108

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 249.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 229.000

DEURNE

EKEREN

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

JOZEF DE WEERDTSTRAAT 66
Appartement met 2 slaapkamers, 2 kelderbergingen, garage en terras van 8 m² met groen
uitzicht. Gunstig gelegen nabij centrum Ekeren.
Beschikbaar 1 december 2019. EPC: 292

(VG-WG)

€ 165.000

€ 675

EKEREN

TE HUUR

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin,
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achteruitgang. 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
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

+ € 60 kosten

€ 129.500

€ 209.000

HOEVENEN

KAPELLEN

MERKSEM

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

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

DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met
op het gelijkvloers een grote garage/magazijnruimte (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

€ 275.000

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

€ 595.000

OELEGEM

SCHILDE

HAZENSTRAAT 36
Rustig gelegen open bebouwing, alles op het gelijkvloers (geen trappen). De woning omvat een inkomhal, apart toilet, living met parketvloer en open
haard, ingerichte keuken met toestellen, badkamer,
3 slaapkamers, veranda, terras achteraan (24m²),
garage en zeer grote tuin. AANRADER!! Cv gas
(nieuw). Met oprit voorzien van klinkers. EPC: 356

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

€ 395.000

(WG)

(VG-WG)

169.000

SCHOTEN

TE HUUR

€ 700

€

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

KROKUSLAAN 1 - 2DE
Gunstig gelegen app. op de 2de V. met inkomhal
en aparte wc, een ruime liv. van 36 m², een mooie
inger. kkn, 2 gr. slpks en een luxe inger. bdkr met
ligbad, dubb. lavabo en aansl. voor wasmach. en
droogkast is voorzien. Op de zolderverd. is er een
aparte bergrmte. Mog. aankopen aparte gar. Dit
app. geniet van een hoge afwerking! EPC: 543

€

237.500

STABROEK

ZANDVLIET

ZANDVLIET

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

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

MOLENAKKER 6
Mooie woning met grote tuin. Op het gelijkvl. is er
een inkomhal met apart toilet, een grote leefrmte,
veranda met veel lichtinval, een inger. kkn, extra
zitkmr en tv-hoek die iets hoger gelegen is, op het
gelijkvl. is er ook een slpkr en een bdkr, er is tevens
een gar. en berging. Op de eerste verd. zijn er nog
2 ruime slpks en een grote hobbyruimte. EPC: 589

€

169.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

269.000

(VG-WG)

€

330.000

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

Stabroek/Hoevenen
Markt 33
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BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
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.

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.

TE HUUR
Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe
ramen en deuren + dak- en muurisolatie. 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.
Onmiddelijk beschikbaar
(zonder overname). Bezichtigen alleen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

Air Consept
zoekt Hulp bij

ZANDSTRAALWERK

€ 1.500 p/mnd
Lid B.I.V. - C.I.B.
Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

8EHQWÀH[LEHOQRWLHV
van houtbewerking
± 2 dagen/week
Rijbewijs B
noodzakelijk
Air Consept bvba
0475/467 060

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

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



Te Huur: Appt GLV + garage Door Verstraetenlei 17: 3slk, tuin. € 900.
0486/182 013



Ik zoek alle tuinwerk,
hagen scheren, onderhoud. 0474/453 834



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

ZANDSTRALEN

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

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Koninklijk Sterrenkundig Genootschap
van Antwerpen vzw

NIEUWE TOONZAAL 300M²

Sterrenkijken op Antverpia. Onze vereniging houdt infoavonden op
volgende dagen: Op donderdag 21 november om 20.00 uur. Wij
voorzien eveneens een infonamiddag op woensdag 20 november om
15.00 uur. Thema: “De Sterrenbeelden”. Het is de bedoeling om het
grote publiek kennis te laten maken met de prachtige sterrenhemel in
het algemeen Bij voldoende belangstelling is er ook een mogelijkheid
om in te schrijven voor een cursus sterrenkunde voor beginners en/of
gevorderden.Iedereen is welkom! Bijeenkomst: Gebouw Antverpia,
3° verdieping, torenlokaal 4-0, toegang achterkant gebouw

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

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40
Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

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

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Nr. 46,

13-11-2019

21

BRASSCHAAT

1975-201

44 ja
ar G R
Kw

VERKOOP UIT DE HAND AAN
DE MEEST BIEDENDE
van een

al

ite

WONING met GARAGE

it in

9

OUP

B

ed
va st g o

!

Brasschaatse Film,

TOPPER TE KOOP

te Brasschaat: Melde 5

UIT DE HAND TE KOOP

KALMTHOUT:
Luxe villa op ca 751m² grond,
riante living + leefveranda,
3 slaapkamers, bureel, grote
garage, prachtige tuin, enz.
INSTAPKLAAR!

€ 475.000

EPC 221 (vg,wg,gmo,gvkr)

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

KENMERK: Brasschaat – 4de afd., sct. D, nr. 0420ZP0000,
opp. vlgs. kad. 2a 31ca, K.I.: € 899,00 – CV op aardgas – EPC:
199 kWh/m² - elektr. inst. voldoet niet - blanco bodemattest
dd. 26/06/2019 – stedenb. uittr. dd. 7/10/2019 – Gewestplan
Antwerpen: woonuitbreidingsgebieden - Gvg - Gmo - Gvkr Gvv. - Gn As-built attest – gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied, niet in recent overstroombaar gebied/niet in
risicozone - niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig
erfgoed, landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen
met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen/parken of in een vastgestelde archeologische zone.
Bezichtigingen mogelijk na afspraak met mevrouw Kelly
Nuytemans (SHVM De Voorkempen-h.e.), tel.: 03/690.09.36
of e-mail : kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be.

BIEDINGEN

kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met
donderdag 28 november 2019 per e-mail naar
hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
tav. Dienst vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck.
Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren
van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed
wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag
het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt.
Verdere inlichtingen en foto’s
op www.immoweb.be

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties
Tel.: 02/430.81.83 of 02/430.81.67
E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

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
Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Adams bvba

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.

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

Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56

Schittering in Kinepolis
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op zaterdag
16 november 2019 van 12u tot 18u en zondag 17 novemberi 2019
van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, edelstenen- en
fossielenbeurs ‘INTERGEM 2019. Het gebeuren vindt plaats in het
‘Event Center’ van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlijn 6. Door zijn grote
verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden,
kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap en vakliteratuur is deze
beurs beslist de moeite waard. INTERGEM 2019 zet de deuren niet
alleen open voor specialisten ter zake. Iedereen die beroepshalve
of vanuit liefhebberij met deze tak van de natuurwetenschappen
te maken heeft, voelt zich erdoor aangetrokken. Ook de toevallige
bezoeker raakt ongetwijfeld geboeid door die fascinerende wereld
van mineralen, door die wonderbaarlijke pracht aan kleuren en
kristalvormen... Ook juwelen met mineralen en fossielen schitteren
in al hun pracht. Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis zijn
edelstenen op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men
aan de vraag kan voldoen). Kinderen mogen zelf aan de slag bij
de demonstraties fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis
deelnemen aan de wedstrijd om een mooi mineraal te winnen. In het
cafetaria zijn broodjes en drank verkrijgbaar. Inkom 5€ per persoon
– kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking. Wie meer inlichtingen
wenst over deze beurs kan hiervoor best contact opnemen met Suzy
Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 0496-14 65 03 of per E-mail:
suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be website: www.acam.be

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
Mortsel Antwerpsestraat 158

Deurne Turnhoutsebaan 121
Stabroek/Hoevenen Markt 33
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?
Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

KIJK OF DE MOND
SCHEEF STAAT

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

KIJK OF ARM/BEEN
MINDER GOED BEWEEGT

LUISTER OF PERSOON
ONDUIDELIJK SPREEKT

REAGEER ONMIDDELLIJK,
ELKE MINUUT TELT

Beperk de schade: bel

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW

112

*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW
Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas
in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
0HHUGDQMHUYDULQJ
GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
(PDLOJODV09+#VN\QHWEH

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

Alle renovatiewerken,
schilderwerken, behangen, laminaat, parket,
tegels, gyproc, loodgieteULM *UDWLV RႇHUWH ¼ X
*VP



7HNRRSJHYUDDJGOude
% H U N H O  6 Q L M P D F K L Q H 




0RWR WH NRRS JHYUDDJG
'LUN 



Pedicure Eline - Medische
en esthetische pedicure
YDQDI¼*HOSROLVKPHW
pedicure - Manicure met
gelpolish Telefoneer voor
DIVSUDDN   
Ook aan huis mogelijk!

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



Ik zoek werk: allerlei
NOXVMHV LQ KXLV HQ WXLQ


erkende professionele plaatser van



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

:RPDQ ORRNLQJ IRU D
MRE FOHDQLQJ LURQLQJ


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

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



Alle graafwerken met minigraafmachine, greppels,
voor nutsvoorziening, uitdoen hagen en struiken.
0474/204 607
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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

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



Bezetten, tegelen, afbraak, schild., tuinwerk,
betonneren.
0483/720
562



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



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

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

Zetelgarnierderij

KEMPENAERS J.

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

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN
03 680 19 50

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

Geregistreerd installateur

OPENINGSUREN:
MA - DO
9U TOT 18U
VR
9U TOT 17U
ZATERDAG 10U TOT 17U

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

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

•

info@poor tencentrale.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

UW BADKAMER
RENOVEREN?
Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale
ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!
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ESSIMMO

bouwwerken

n.v.

ramen & deuren

WERFT AAN

Loodgieter
Metser

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

Voor de afwerking
van nieuwbouwprojecten.
Wilt u graag
in ons team komen?
Neem snel contact op!

CONTACT: info@ressimmo.be

en

03-650 04 50
Klusman: inricht. elektr.,
garag edeur, rolluik, vliegenraam.
0499/216 561

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


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

Snoeien, blazen, tuin-onderhoud.
0465/993 577



Poetshulp, huishoudhulp.
0465/899 127



Te huur: appartement op
de eerste verdieping met
2 slaapkamers, parket,
groot terras. Lage Kaart
462D, €790 per/maand.
Onmiddelijk
vrij. Tel.
0496/121 590



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



DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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



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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer,
veranda, tuin en garage.
MERKSEM: Distelhoek 2A - Appartement 1ste V–R met
hal, woonkamer, WC, badkamer, keuken met terras, 2
slaapkamers, kelder en autostaanplaats.
MERKSEM: De Lunden 19 – gunstig gelegen rijwoning
met op glvl : gang, traphal, garage, achterkamer, tuin –
1ste V : keuken, living, terras, wc – 2de V : badkamer
met wc, bad en lavabo, 2 slaapkamers, dressing – zolder
– kelder met smeerput.
MERKSEM: Zwaantjeslei 59 – bouwgrond met garage
– groot 270 m²
Bijkomende info en foto’s:

www.notarisdeferm.be

Jan Eyking
tuinaannemer
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide
T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be
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Van Zantvoort
dakwerken
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SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

DAKWERKEN

-10% KORTING

GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAAR
FA M I L I E B E D R I J F
Goedons, Gregoire, Stoffels
I N D U S T R I E PA R K 2 0 – U N I T 6
2900 SCHOTEN
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

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

•

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

40 years of musical entertainment.
Dit klein stukje geschiedenis is geschreven door de Rico Zoroh Band &
1LFROH(ULF'H9RVLVSLDQLVWFRPSRQLVWDUUDQJHXUHQEDQGOHDGHUHQHHQ
EH]LJHELMGLHPHWYHUVFKLOOHQGHSURMHFWHQGRRUKHW9ODDPVHODQGWRHUW
Programma’s met Connie Neefs, Micha Marah en Hans Peter Janssens,
Ritz En Route (Franse Chanson), vervanger pianist in verschillende Big
EDQGVHQ7KH5LFR=RURK%DQG 1LFROH6LQGVKHHIW(ULF'H9RV
]LMQ5=%XLWJHERXZGWRWGHKXLGLJHEH]HWWLQJ+HWZDVGHVWLMGV-DFTXHV
5D\PRQGGLHGH]HEDQGNRRVDOVEHJHOHLGLQJVJURHSHQKHQQDDUDOOH
JURWH]DOHQYDQ9ODDQGHUHQPHHQDP7DOYDQDUWLHVWHQKHEEHQODWHURS
GH]HEDQGEHURHSJHGDDQLQ%HOJLs1HGHUODQGHQ1RRUG)UDQNULMN]RDOV
6WHYH5\FNLHUDOV(OYLVLPLWDWLRULQKHW:LWWH3DDUGWH%ODQNHQEHUJHHQ
alle casino’s aan de Belgische kust, Frank Valentino met zijn viering
LQ KHW &ROLVpH WH %ODQNHQEHUJH 6HUJLR 3DWULFN 2Q]LD %DUEDUD 'H[
%RRJLH%R\-HDQ%RVFR-R/HPDLUH«2SMDQXDULZDVGHVWDUWYDQ
KXQIHHVWMDDUPHWDOVJDVW<DQQLFN%RY\LQHHQRYHUYROOH86$-D]]FOXE
$QZHUS,QYHUVFKLOOHQGHFXOWXUHOHFHQWUDZDUHQ]HWHJDVW$OVDIVOXLWHU
YDQKXQIHHVWMDDUZRUGHQDOOHOLHIKHEEHUVRSKHWDSSHOJHURHSHQYRRUHHQ
YLHULQJGDQVSDUW\RS]RQGDJGHFHPEHURPXLQKHW&XOWXXUFHQWUXP
WH%UDVVFKDDW'H5LFR=RURK%DQGLVHQEOLMIWWHQVORWWHHHQµGDQVRUNHVW¶
µEDORUNHVW¶PDDUGDQVWHYLJXLWJHERXZGPHWPX]LNDQWHQHQ]DQJHUHV
=HOIRSWHUHQ]HRPRSGHFHPEHUKXQJDVWHQWHYHUZHQQHQPHWRSWUH
GHQVYDQ+DQQHORUH&RQQLH1HHIV0LFKD0DUDKpQ'H*UXQJEODYHUV
'DWGLWHHQJHZHOGLJSURJUDPPD]DOZRUGHQKRHIWJHHQEHWRRJHQGDW
KHWVQHO]DOXLWYHUNRFKWJHUDNHQVWDDWYDVW.DDUWHQLQ99. (XUWH
EHVWHOOHQRSHULF#U]EEH'XV=RQGDJGHFHPEHURPX#
&&'H5XLWHUKDO$]DOHDODDQWH%UDVVFKDDW,QIRZZZU]EEH

TE KOOP

REE
DS
50%
VER
KO
CHT

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX

Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmestVWRႇHQ  RQNUXLG HQ ]LHNWHEHVWULMGLQJVPLGGHOHQ  JD]RQ RS UROOHQ  HQ]
%UHQJRQVYULMEOLMYHQGHHQEH]RHN
Openingsuren:PDYULMHQX]DWX]RQGDJJHVORWHQ

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.
Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76
www.boomkwekerij-luyckx.be info@boomkwekerij-luyckx.be

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports.
*HPHHQVFKDSSHOLMNH¿HWVHQDIYDOEHUJLQJ
Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

03/292.50.50
info@batimmo-vastgoed.be
www.batimmo-vastgoed.be

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
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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
KLIK HIER
wachtdiensten heeft ingenomen.
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voorzien die rechtstreeks naar de
invulpagina’s leidt.

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIND

S

S

HAP
SC

KMAN
VA

1938

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

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

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):
16-17/11 Mertens Els 0478/259 198
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
16-17/11 Mertens Els 0478/259 198
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,
secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10
Dierenarts van dienst
16-17/11 Dr. Mennes 0496/939 630
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

Ophaling huisvuil november
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

11
12
13
14
15
16

RestAfval
oranje
straten

GFT

Chemokar komt
in je buurt

GEEN OPHALING
OP MAANDAG 11 NOVEMBER!
OPHALING HUISVUIL
VERSCHUIVD NAAR 15/11
(RECYCLAGEPARK 15/11
GESLOTEN)

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophaling huisvuil november
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

18
19
20
21
22
23

RestAfval
rode
straten

GFT

PMD
Steven Aerts

|

Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83

|

advocaat@stevenaerts.eu
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D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

BRASSCHAAT EIKENDAEL:
LUXE HOEK APPARTEMENT
VRIESDONKLEI 26, BRASSCHAAT

Luxe hoek appartement in parkresidentie
Wimbledon 300m² met 70m² terrassen. Eikendael Vriesdonk in park van 10.000m² met
vijvers. In residentieel villapark Vriesdonk,
op wandelafstand van shopping
Donk-Patio, bij openbaar vervoer, scholen
en oprit Ring-E19, ligt dit uniek, afgesloten
domein “Eikendael”.

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.
Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be
www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Kerst op den Driehoek
– Sint-Jozefkerk Brasschaat-Driehoek

BEUKENHAAG, CONIFEREN/LAURIERHAGEN,
HORTENSIA’S, SIERGRASSEN,
VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN
,QIRHQSULM]HQ]LHZZZWXLQHQKDDJSODQWHQEH
7XLQHQKDDJSODQWHQ:HVWPDOOH
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

Levering plantenlijsten voor particulieren

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

Zaterdagavond 14 december
2019 om 19.30 uur is er een
optreden van het Nederlands
gospelkoor ‘His Voice’ uit Alblasserdam en georganiseerd
door vzw Kerstcomité Brasschaat in samenwerking met
het Davidsfonds en de Evangelische Kerk van Brasschaat. Het
optreden gaat door in de St.-Jozefkerk, Rerum Novarumlei 47
te Brasschaat. Het Gospelkoor
His Voice bestaat al sinds augustus 1996 en telt gemiddeld
80 leden die enthousiast en vol
beleving gospelsongs brengen.
De muzikale leiding is in handen
van Jaco Mulder uit Emmeloord
en koor wordt begeleid door een
band bestaande uit (bas)gitaar,
piano en slagwerk en/of door
tracks. Het repertoire van het
koor is zeer afwisselend. Van
rustige a-capella nummers tot
swingende gospels. “His Voice”
brengt vaak iets unieks, omdat
veel van de liederen door de
eigen dirigent zijn geschreven
of gearrangeerd. Om een zo
breed mogelijk publiek te bereiken, worden de meeste liederen
gezongen in het Nederlands en
Engels. Inkom bedraagt 9 € en
kaarten zijn te bestellen via:
www.davidsfondsbrasschaat.
be Het optreden is een onderdeel van de organisatie van
Kerst op den Driehoek met op
vrijdag de 12de Winterwandeling van KWB-Driehoek met
wandelingen om 18u30, 19u00,
19u30 en 20u00 met telkens
vertrek en aankomst in zaal
Drieheem. Inschrijven via Walter Vereecke op 0477645273
of walter.vereecke@gmail.com.
Kostprijs is 3 € per persoon. Op
zaterdag 14 december (van 12
u. tot 19 u.) en 15 december
(van 12 u. tot 18 u.) heeft ook
de 36ste Internationale Kerststallententoonstelling plaats
in de Sint-Jozefkerk, Rerum
Novarumlei met als gastland
Nederland.

• Vrij uitzicht zonder zicht op ander gebouw.
• Uitstekende staat en prima onderhouden
zowel binnen als buiten.
• Zonnetenten.
• Privacy en veiligheid verzekerd, conciërgehuismeesters.
• Afwerking op hoog niveau o.a. 1ste keuze unieke
marmeren vloeren.
• Afgesloten garagebox voor 2 wagens en 2
ruime bergingen erbij, plus bezoekersparking.
Autowasplaats.
• Fietsenstalling, Tennis terrein (brique)
EPC 210kWh/m² , Vg Gmo Wp Gvv Gvkr

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

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
+HUOHJJHQYDQWHUUDVVHQRSULWWHQSDUNLQJV
*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ

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


BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

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

√ Gespecialiseerd in veiligheidsdeuren.
√ Verkoop van alle merken sloten.
√ Wij werken enkel met duurzame merken.

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

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

√ Eigen techniekers, advies op maat.

ONZE VEILIGHEIDSDEUREN,
UW VEILIGHEIDSGEVOEL!

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS,
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

KOM LAN
GS
VOOR ON
ZE
UITZOND
ERLIJKE
CONDITIE
S!

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST

Verkoeling nodig deze zomer?
Creëer uw ideale binnenklimaat en
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

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

MOBIELE AIRCO'S

6WLOVWHWRHVWHOOHQRSGHPDUNW3ODVPD¿OWHU
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?
Oplossing een mobiele airco

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43

