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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

WIJ HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE
WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - WO    9U TOT 18U
DI - DO OP AFSPRAAK
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U

UW NIEUWE BADKAMER IN RUIM 1 WEEK

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

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

Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

PRACHTIGE ITALIAANSE COLLECTIE!

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG
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Mater Dei MTH
Maria-ter-Heide & Bethanie

Kĳ kdagen schooljaar 2019-2020
Mag je binnenkort naar school? Ben je nog op zoek naar een 

familiaal klasje waar je met andere kleuters al spelend op 
ontdekking kunt gaan?

Jules nodigt je uit om eens een kĳ kje 
te komen nemen in onze kleuterklassen.

28/10 – 09/12 – 27/01 – 31/03 – 05/05 – 16/06
vestiging Maria-ter-Heide 

tussen 9u en 10u 
della Faillestraat 16

2930 Brasschaat 
(Ingang en parking via Kerkedreef)

vestiging Bethanie 
tussen 10u30 en 11u30 

Ploegsebaan 76
2930 Brasschaat

www.mater-dei.be - 03 633 38 05 - hallo@mater-dei.be
Gelieve ons vooraf te contacteren om uw bezoek in te plannen.

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

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

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

GESLOTEN op zondag & feestdagen

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen 
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering

MINIMALE AANKOOP € 500
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

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

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

WORKSHOP MUZIEK ELEKTRONIEK
In de herfstvakantie kunnen jongeren experimenteren met elek-
tronische klanken in de bib. Elektronica is niet meer weg te den-
ken uit de muziek. Niet alleen in pop maar ook in klassiek vind 
je voorbeelden genoeg. Maar, hoe werkt dat? Welke principes 
worden er gebruikt om die klanken te maken? We ondervinden 
aan den lijve wat een loop is en hoe delay precies werkt. Onze 
klanken worden de aandrijving van een heel arsenaal robots. 
Hoe klinkt die van jou? Onze workshop wordt gegeven i.s.m. 
Mooss, kunst- en cultuureducatie, deelname is gratis, wel even 
inschrijven. Voor wie? Jongeren van 12 tot 15 jaar. Wanneer? 
Woe. 4 november 2020, van 14u tot 16u Waar? Biboase, Biblio-
theek, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat. Inschrijven: info.bib@
brasschaat.be of 03/650.03.60 Het aantal deelnemers is beperkt 
uit Coronaveiligheid, in de bibliotheek draag je een mondmasker.

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

www.goldcompany.be

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten stoe-
len en antiek. 
0496 390 423

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

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

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 
tuinen. Gratis offerte. 
0487/715 534

Ik zoek poetswerk, mas-
sage. 0465/121 326
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

ZO FLEXIBEL. 
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.

#LifeBeyondOrdinary

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
A

rg
en

ta
 S

pa
ar

ba
n

k 
nv

, k
re

di
et

in
st

el
lin

g 
n

aa
r B

el
gi

sc
h

 re
ch

t ,
 B

el
gi

ël
ei

 4
9-

53
, 2

01
8 

 A
n

tw
er

pe
n

 - 
BT

W
 

BE
 0

40
4 

45
3 

57
4,

 R
PR

 A
n

tw
er

pe
n

, a
fd

el
in

g 
A

n
tw

er
pe

n
 -

 0
3 

28
5 

51
 1

1,
 in

fo
@

ar
ge

n
ta

.b
e,

 a
rg

en
ta

.b
e

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Onderschat de invloed niet 
van koude, wind en regen.

Massage verhoogt uw weerstand.

www.massagevanuitmijnhart.com

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 1 
pers. €45, 2 pers. €80 a. 
huis met voetmassage, 
evt. vernis. Ingegr. nagels, 
eksterogen, lak, kalkna-
gels. Manicure € 25. Er-
varing, enkel op afspraak, 
evt. weekend. 0496/908 
029, Eva Strijbos

Ik geef ontspanning-/
relaxmassage. (niet ero-
tisch) 0484/574 559
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Jiu-Jitsu is een levenswijze die iedereen kan leren
Respect          Vriendschap          Conditie

Volharding     Zelfbeheersing     Weerbaarheid     Vertrouwen

Kijk op de website en kom meer te weten over deze fantastische sport.

www.jiujitsumds.be   Magda.de.sutter@telenet.be   0495/52.74.69

Your body can do it !
It’s time to convince your mind.

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Vissoep. (€6/0,5l of €12/1l)
- Spinazie-courgettesoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Salade met gebakken spruitjes, pompelmoes, boontjes, 
 spekjes, hazelnootjes en geitenkaasdressing. (€13,50)
- Salade met avocado, zoete aardappel, edamame, 
 rucola, broccoli, zonnebloempitten en 
 korianderdressing. (€13) (V)
Warme Gerechten:
- Merguezworstjes met pastinaakknolselderpuree 
 en wintergroentjes. (€12,50) 
- Coq au vin met witloof, kastanjechampignons 
 en ovenaardappeltjes. (€15)
- Tagliatelle met een zachte rode currysaus, worteltjes, 
 prei en gerookte zalm. (€14,50)
- Zeebaars met butternutpuree, spinazie, prei 
 en witte wijnsaus. (€15)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 13 oktober t.e.m. Zaterdag 17 oktober
Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, naam 
en dag van afhaling/levering. 

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

Te koop: mobi lhome 
Euramobi l  in tegraa l , 
weinig km, rijbewijs b,  
met of zonder trailer en 
smart .  Tel .  0470/815 
657. Prijs o.t.k. in zeer 
goede staat.

Te koop: Zibro Petrolium 
Kachel z.g.a.n.
0472/863 482

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit en mas-
sage. 0465/101 764

Te  koop gevraagd: 
Postzegelverzamel in-
gen/munten/strip/alles 
van Kuifje, hoogste prijs 
en contante betal ing. 
Tel. 0475/622 978

Te koop droog brandhout 
kant & klaar. Thuisgebr. 
0495/914 096

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0484/717 125

Te huur: gr. garage a. Pal-

0495/214 041

IK KOOP IN BRASSCHAAT

Antwerpse galerij exposeert voor VillaMax in Brasschaat
Onder de noemer ART MAX trekt kunstgalerij Pjez Unik uit de 
Antwerpse Kloosterstraat naar Brasschaat. In de gebouwen 
van groepsverblijf Bielebale zal gedurende 2 weekends in okto-
ber 2020 een selectie van de collectie tentoon worden gesteld 
die bestaat uit schilderijen, keramische en bronzen beelden en 
ook tuinbeelden. Een deel van de opbrengst van deze expo 
gaat naar gastheer VillaMax, een vzw die kosteloze vakanties 
aanbiedt aan gezinnen met een ernstig ziek kind.   

Na een zomer exposeren aan zee, trekken Peggy en Jurgen 
van Pjez Unik op 17 en 18 oktober richting Brasschaatse bos-
sen. Op uitnodiging van vzw VillaMax zullen de eigenzinnige 
galerijhouders een selectie schilderijen en beelden tentoonstel-
len in jeugdverblijfcentrum Bielebale. 

Kunst voor VillaMax 
‘Doordat Corona  in deze periode de plannen van heel wat 
mensen heeft veranderd, is er ruimte vrij gekomen in het cen-
trum,’ vertelt Jurgen. ‘Wij gingen graag op de uitnodiging in om 
in Brasschaat te exposeren. PJEZ UNIK wil haar steentje bij-
dragen door na de expo ART MAX een deel van de opbrengst 
aan VillaMax te schenken.’ 

VillaMax is een jonge en dynamische organisatie die kosteloze 
vakanties aanbiedt aan gezinnen met een ernstig ziek kind. Ze 
zorgen ervoor dat een gezin “gewoon gezin” kan zijn en dat ze 
leuke en ontspannende dingen samen kunnen doen.  De vzw 
neemt de kosten van het verblijf en van verschillende leuke ac-
tiviteiten (pretparkbezoek, cinema, kinderanimatie, gezamenlijk 
ontbijt, …) op zich. Dat doen ze zonder subsidies maar volledig 
dankzij privégiften.

ART MAX is grootse kunst
Zoals alle werken die bij Pjez Unik te vinden zijn, werden ook de 
schilderijen en keramische en bronzen beelden gemaakt door 

PJEZ UNIK DOET MET ART MAX AAN GOEDE WERKEN 
MET KUNSTWERKEN

een waaier aan diverse kunstenaars met Belgische of buiten-
landse roots. Jurgen en Peggy brengen ook een aantal tuin-
beelden mee naar Brasschaat.   

‘Ons motto blijft ‘kunst voor iedereen’,’ verzekert Jurgen. Ook 
deze expo zal samengesteld worden met die basisgedachte in 
het achterhoofd. ‘Onze verscheidenheid aan stijlen en kunste-
naars zorgt ervoor dat we veel verschillende mensen met ver-
schillende smaken en verschillende budgetten plezier kunnen 
doen met onze collectie.’  
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www.hypnosebrasschaat.be | +32(0)488134664

Zit jij vast in een ongewenste gewoonte?
Hypnotherapie helpt!

Helpt o.a. bij: stoppen met roken, afslanken, stressregulatie en meer

Orlans Elektro
Bredabaan 501 • 2930 Brasschaat

Tel: 03/651 81 93 • email: info@orlans.be

www.orlans.be

Openingsuren: van 9 tot 13 u. en 14 tot 18 u. • Zat: 9 tot 17 u. • Ma. en zo. gesloten

Orlans Elektro bestaat 40 jaar!
Ons familiebedrijf laat in Brasschaat en om-
streken reeds drie generaties de lamp branden.
Wij verwelkomen u nog steeds met de glimlach 
en geven u het beste advies in de winkel en op 
de werf. Dat blijven we doen zoals u van ons ge-
wend bent, met hart en ziel!

Tot binnenkort,
Miranda en Kenneth

van 15/09 t.e.m. 17/10
bij aankoop van
Eglo-producten

15% KORTING
op toonzaalmodellen en bestellingen

VERJAARDAGSACTIE40
jaar

Onze 1ste tasting gaat door op op 21 oktober a.s.
van 18.00 tot 19.30u en van 20.00 tot 21.30u.

Het is meteen een klepper van formaat!
Kom een uniek Belgisch domein,

Château Bon Baron,
samen met VinoDuo ontdekken.

Inschrijven op:
https://vinoduo.be/tasting/chateau-bon-baron

Er zijn maar 32 plaatsen beschikbaar

Tot gauw!

Bredabaan 396 • 2930 Brasschaat • 03 295 60 33 • info@vinoduo.be

Deeltijdse assistent(e) 
gezocht voor orthodon-
tiepraktijk in Brasschaat. 
GSM 0495 207 141

Te huur:  Service-f lat 
Pr.Kavelhof Blok K, 1ste 
verd., 2 slk, voll. ingerich-
te keuken, ruime living + 
groot terras Zuidgericht 
- tel. 03 666 37 58
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TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

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

MONDKAPJES
TE KOOP

KOOP

LOKAA
L!

WWW.AZULEACLEANING.BE - PAALSTRAAT 99 - 2900 SCHOTEN - 03 289 60 04

NIEUWE LEVERING = 
NIEUWE PRIJZEN!!

10 stuks = €7,-  50 stuks = €30,-
Meer nodig?

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

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN / SIERGRASSEN 
TUINPLANTEN  / HORTENSIA’S

VASTE PLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Roger Van Oerle 
9 juni 1933 - 6 oktober 2020

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

@ rap moet gaan bel: 

Aankoop antiek 

Te huur: 

Te huur:
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FLAGSHIPSTORE EUROPE 

Vlaamse Kaai 35-39 / 2000 Antwerpen - Belgium
www.divani.be / www.camerich.be

Alle dagen open van 10 tot 18 u  Open op zondag

25 jaar Divani
Ontdek nu onze jubileumcollectie aan uitzonderlijke voorwaarden.
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Beste staan jullie op het 
punt jullie wagen te ver-
kopen zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0479 091 504

Te huur: 
Kavelhof blok A, gelijk-

te keuken, ruime living met 
Zuid gericht terras , geen 
inkijk - 03 666 37 58

Te huur Hoge Kaart 108 

Ik zoek werk 
vrouw v ia  d iens ten-

IK KOOP IN BRASSCHAAT

Graag verwelkomen wij jullie van woensdag t.e.m. zaterdag 
voor een heerlijke lunch of dinner in ons restaurant.

Veldstraat 7 (zijstraat Bredabaan), 2930 Brasschaat

Take-out blijft ook mogelijk! (graag 1 dag op voorhand bestellen) 
Volg ons op onze facebook pagina:    L'antipasto 

Voor reservatie of uithaal: info@lantipastobrasschaat.be of 03/653.20.98

LUNCHMENU 
  

Portobello gevuld met spinazie, tomaat en mozzarella  
of  

Vitello tonato 

Cannelloni gevuld met kalfsgehakt 
of  

Grote ravioli's gevuld met ricotta en spinazie  

Koffi e of thee

Geldig van woensdag 14 oktober tot zaterdag 31 oktober 2020 

€ 24

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen

Grote keuze
comfortschoenen

geschikt
voor steunzolen

Reserveer
uw favoriete paar op

www.framandi.be

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel
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ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

Na een belabberd selectiegesprek wordt de uitgebluste politieman Johnny Wroet-
mans tot wijkagent benoemd. Binnen de kortste keren ligt hij echter overhoop met 
zijn oversten, terwijl hij op relationeel vlak in een seksuele Sahara is beland. Zijn 
obsessie voor forse dames loopt de spuigaten uit, waarop zijn huisarts hem prompt 
een hoeveelheid kalmeer- en slaappillen voorschrijft waarmee je een hele paarden-
stal lam kunt leggen. Nadat zijn vriendin hem in de steek heeft gelaten voor een an-
der, is het hek van de dam: Johnny gaat er met de vrouw van een collega vandoor 
naar Toscane. Ook daar lopen de spanningen al vlug op als blijkt dat de villa waar 
de twee verblijven een voormalig drugshol is. Wanneer Johnny’s collega opduikt, op 
zoek naar zijn vrouw, slaat Johnny op de vlucht, maar vergeet daarbij een van zijn 
onderbroeken. Dit is het startschot voor nog meer sappige ellende. Eenmaal terug 
in België gaan de poppen helemaal aan het dansen: Johnny wordt geschorst en de 
gevolgen van zijn daden zijn niet te overzien.

schrijft, wil lezers in Vlaanderen en Nederland laten zien dat een politieman uitein-
delijk ‘ook maar een mens’ is. Hoewel hij zijn lezers met zijn komische, soms laco-

einde, raakt de auteur ook een aantal actuele maatschappelijke thema’s aan, van 
de (soms troebele) relatie tussen de politie en ‘de mondige burger’ tot overmatig 
alcohol- en medicatiegebruik, vluchtgedrag en hardnekkige seksuele obsessies.
ISBN: 978-94-6266-450-0 - Aantal pagina's: 188 - Prijs: € 17,50 
Website auteur: https://www.stefanorizzo.be
Het boek is online te koop op o.a. Bol.com, De Slegte, Bookspot, Kaleida, Bruna.nl, 
standaardboekhandel.be, Schrijverspunt.nl. etc.

ZE ZEI FLIK TEGEN ME...
ANTWERPSE FLIK SCHRIJFT BOEK OVER FLIK

Koop 2 Brasbonnen
én ontvang er

1 gratis bovenop!
www.ikkoopinbrasschaat.be

in samenwerking met ondernemers
#ikkoopinbrasschaat

BRASBON:
ACTIE VERLENGD!

Te koop t/m 31 okt
 • in gemeentehuis  
 • in bibliotheek
  (op zaterdag)

Inruilen kan tot einde 
december 2020!
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JACOB’S ART GALLERY
BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en betaalbare litho’s 
van de grootste kunstenaars uit de vorige eeuw.

Open: di. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  zo. en ma. gesloten.

Original Vintage Lithographs, 
Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88

Miro Joan 

Alechinsky Pierre

Chagall Marc

Bazaine Jean Calder AlexanderBraque George

Marini MarinoDubuffet Jean
 

Hartung Hans Matisse Henri 

Vasarely VictorPicasso Pablo Poliakoff Serge Van Velde Bram

Pop-upgalerij 

nog t.e.m. 

31 okt. 2020

Luitenant Lippenslaan 48 - 2140 Borgerhout - tel.: 0477/051 837 
alexanderscholtens.be - alexanderscholtens@yahoo.com

Riet handgemaakt
& machinaal

Houtworm
behandeling

Restaureren/
verlijmen van

antieke meubelen

Klokkenmaker
voor al uw klokken

en uurwerken

Diverse 
kwaliteits biezen

Brasschaat

Tentoonstelling
Brasschaat, vroeger en nu,
gezien door kunstenaars

Erfgoed, cultuurexpressie en toerisme worden in deze 

zaterdag 7 november, 10 u tot 20 u
zondag 8 november, 10 u tot 17 u

DC Antverpia, zaal Van den Weyngaert,
Sint-Antoniuslei 95-97, Brasschaat

e-mail: brasschaat@vtbkultuur.be

De lokale politie
Brasschaat in

samenwerking met
De Lijn tegen drugs.

Vrijdag 2 oktober werd er door 
de lokale politie Brasschaat een 
actie georganiseerd op de bus-
sen van De Lijn, gericht naar het 
bezit en gebruik van drugs in de 
omgeving van scholen. Deze 
actie werd georganiseerd in 
samenwerking met het parket en 
De Lijn. De aanpak van drugs en 
de overlast die hiermee gepaard 
gaat, is één van de prioriteiten 
van de Brasschaatse politie. 
Deze controleactie maakt deel 
uit van een actieplan, waarin 
de drugproblematiek samen 
met een aantal partners wordt 
aangepakt. Deze aanpak is 
zeer breed en omvat zowel een 
preventief, sensibiliserend als 
een reactief luik. Zo is politie 
Brasschaat een vaste partner 
in het drugpreventiebeleid van 
de gemeente en de stuurgroep 
die naar aanleiding hiervan werd 
opgericht, waar ook de scholen 
deel van uitmaken. Naast de 
deelname aan deze stuurgroep, 
geeft de politie ook MEGA-
lessen in de scholen. (MEGA is 
de afkorting van “mijn eigen goed 
antwoord”, een lessenreeks 
waarin leerlingen hun mening 
leren formuleren over verschil-
lende thema’s, waaronder ook 
drugs en alcohol) Het doel van 
deze actie was voornamelijk 
gericht naar het sensibiliseren 
van de schoolgaande jeugd 
en de controle op drugsbezit. 
Tegelijkertijd voerde De Lijn een 
controle uit van de vervoersbe-
wijzen. Tijdens de actie werden 
alle personen die zich op een 
gecontroleerde bus bevonden, 
verzocht om af te stappen en 
gebeurde er een controle door 
een drugshond. Deze controle 
werd uitgevoerd op een plaats 
onttrokken aan het zicht van 
het publiek; nadien konden de 
reizigers terug op de bus stap-
pen richting hun bestemming. 
Ook de scholen werden van de 
actie in kennis gesteld, met het 
oog op het beantwoorden van 
eventuele vragen van leerlingen 
en/of ouders. De resultaten: 160 
passagiers werden gecontro-
leerd, 2 ervan werden door de 
drugshond aangewezen.  Na 
fouillering bleek 1 van hen een 
gebruikershoeveelheid drugs bij 
zich te hebben. Deze persoon 
zal een OMS (onmiddellijke 
minnelijke schikking) krijgen van 
75 Euro. 11 passagiers konden 
geen geldig vervoersbewijs 
voorleggen.
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Woensdag 30 september 2020 kreeg Fietsbieb Brasschaat de driekoningen zangers “Den Don-
derdag” op bezoek. Deze echte vriendenploeg gaat jaarlijks rond zes januari op stap om geld in 
te zamelen ter ondersteuning van een goed doel in de gemeente. Dit jaar lieten de wijzen uit het 
oosten hun blik vallen op  “ Fietsbieb Brasschaat”. Fantastisch bedankt gasten, we gaan deze 

DRIEKONINGEN ZANGERS “DEN DONDERDAG” 
SCHENKEN CHEQUE AAN DE FIETSBIEB

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder
van uw huis, appartement, villa, kantoorgebouw, ...

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS

 0477 701 234

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

NIEUW NIEUW, leef een 
zorgeloze tijd met een 
gezelschapsdame of een 
bejaardenhulp met ref. 
uren dagen of weekends 
overeen te komen. Tel. 
0477 286 439 

Tuin-, schilder- en loodgie-
terijwerken. 0497/231 373

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken. Betrouwbaar. 
0465/754 471

Man zoekt alle soorten 
werk, schild., schild., ver-
huish. 0497/126 181 btj NL

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

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

Terras groen en je oprit 
is ook al niet te doen. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Ik ben een goede poets-
vrouw met opleiding + 
meer dan 10j. erv. zoek 
je iemand, contacteer mij. 
0488/571 811

Snoeien en vellen van 
bomen, klimwerk en met 
hoogtewerker, ook aan-
leg grasperken, rolgazon. 
0491/758 399

Bijlessen Frans, veel 
ervaring, huiswerkbege-
leiding, aan huis, goede 
resultaten 0496 138 467
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Elk seizoen hullen wij onze Patio in een aangepast thema.  Voor deze herfsteditie kozen wij ditmaal 
voor een kleurrijke parasolhemel. En wat een leuke reacties kregen wij daarop! Dit bracht ons dan 
ook op het idee om hierrond een fotowedstrijd te organiseren, nml: neem een zo origineel moge-
lijke foto met deze parasolhemel op de achtergrond. Prijzenpot: 3 luxe geschenkmanden (€500, 
€300, €200) aangeboden door onze Donk Patio handelaars. Tijdens “Het Weekend Van De Klant” 
mochten wij deze 3 manden dan ook overhandigen aan: Shana Bogaerts, Lisa & John Roelens 
en Stefanie Matthé.
De hoofdprijs, onze geschenkmand twv €500 bevatte: computerwinkel oprit.net: externe harde 
schijf, Maison Magique Fashion: aankoopbon, Spooren: IceWatch zonnebril, Hair Sensation: ge-
schenkpakket met haarverzorgingsproducten, Parfas: geschenkbox, Do’s Store: Woodwick geur-

-

Vriesdonk: tube handcrème. Dank aan alle deelnemende handelaars voor hun attentie.

FOTOWEDSTRIJD DONK PATIO

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

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

 Katy Vercammen
 

                    
katy@secretary-academy.be      0490 64 50 12  

Wij helpen bedrijven met de geknipte 
freelancer en zijn sterk in werving en selectie van 
administratieve . Een duurzame matching 
op lange termijn, 1 aanspreekpunt met een stipte opvolging en oprecht in 
ondernemen. Gratis advies op maat. www.secretary-academy.be

Wat voor administratie 
zorgt ervoor dat jij je niet 100% kan focussen 

op jouw kernactiviteit?

TUINENKRISHERREMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 
van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 
gazons: inzaaien, gras-
matten, kunstgras.

Werkt ook met onder-
houdscontracten; Proper 

maken van opritten.

GSM 0477 261 353

Poolse mannen doen 
renovatiewerken, schil-
deren. binnen & buiten, 
badk., parket, ramen, ter-
ras, bepleisteren.
0484/100 359

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83 
www.denys-co.be

Ik zoek werk, Afrikaanse 
huishoudhulp met erva-
ring. 0467/805 379

Strijk? Ik kom het opha-
len en terugbr. Diensten-
cheques. 0476/631 335
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OLGA DE OTTER REKENT OP ONS:
VOOR EEN ANTITANKGRACHT ZONDER ZWERFVUIL!

Corona leert ons hoe essentieel groene ruim-
te is voor ons allemaal. Naar buiten trekken 
met familie, vrienden of op je eentje. Frisse 
lucht inademen tijdens een wandeling of tot 

Antitankgracht. De Antitankgracht ten noord-
oosten van Antwerpen is een uniek groen 
parelsnoer, dat loopt van Stabroek tot het 
Albertkanaal in Oelegem. Natuurvereniging 
GroenRand koestert deze Antitankgracht, 
want zij vormt een ideaal natuurverbinding-
slint met alle omliggende groene gebieden. 
GroenRand is blij dat sinds corona steeds 

de Antitankgracht ontdekt hebben. Helaas 
impliceert dit ook een vermeerdering van 
zwerfvuil langs de Antitankgracht. 
Coördinator Dirk Weyler: “GroenRand lan-
ceert daarom een nieuwe campagne tegen 
zwerfvuil en sluikstort. De Week van het Bos 
(11 tot 18 oktober) vormt daarvoor een ideale 
periode. GroenRand verspreidde 600 voor-
leesboekjes met een verhaal op kindermaat 
in de scholen. Rodrik Steverlynck schreef 
een gedicht over de kwetsbaarheid van de 
natuur, planten en dieren voor de jeugd.”
OLGA DE OTTER DUIKT OP
GroenRand kreeg voor deze campagne on-
verwachte steun vanuit de natuur zélf: einde 
2018 bevestigde het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) op basis van sporen-
onderzoek de aanwezigheid van een otter 
in de Antitankgracht, meer bepaald in Bras-
schaat.  Een Antitankgracht met zuiver water 
kan een nieuw leefgebied voor de otter wor-
den. GroenRand koos de otter als mascotte 
in de zwerfvuilcampagne. 
VOORLEESVERHAAL EN GEDICHT
Het voorleesverhaal, geschreven door Peter 
Jochems, speelt zich af in het bos langs de 
Antitankgracht.  Otter Olga, altijd op zoek 
naar een stukje rivier of gracht met pro-
per water, heeft gevonden wat ze zocht in 
de “Grote Gracht”.  Rommelop, een mooie 

groene vuilnisbak, houdt er net als Olga niet 
van dat mensen vuile vieze dingen zomaar 
weggooien in de natuur. Olga en Rommelop 
raakten aan de praat en werden ze dikke 
vrienden. Maar op een nacht werd Olga ziek 
door het afval in de Grote Gracht. Ze moest 
de mooie waterplek dichtbij Rommelop ver-
laten. Rommelop had veel verdriet omdat hij 
zijn vriendinnetje kwijt was. Een groep kinde-
ren schoten Rommelop te hulp, ze trokken 
handschoenen aan en staken het zwerfvuil 
in vuilniszakken. Tijdens hun opruimactie 
betrapten de kinderen de boosdoener: “het 
Zwerfvuilspook”. Als spoken héél erg be-
schaamd zijn, schieten ze plots met een oor-
verdovende knal de lucht in en verdwijnen ze 
naar ergens heel ver weg. De Grote Gracht 
is nu niet langer te vuil voor otters. Hopelijk 
komt Olga snel terug, ... 
INHOUDELIJKE BOODSCHAP
Woordvoerster Sky Rymenant: “In het ge-
dicht van Rodrik Steverlynck gaat hij dieper 
in op moeilijkere vervuilingsthema’s. Het te 
veel aan kwik en pcb’s in onze rivieren wordt 
in het vetweefsel van de vissen opgestapeld. 
Doordat Olga, de otter, veel vis eet, komen 

recht, waar ze fataal zijn voor de voortplan-
ting. GroenRand wil met deze actie kinderen 
en jongeren, door middel van een verhaal en 
een gedicht, bewust maken van de zwerf-
vuilproblematiek. Velen onder ons houden 
van de natuur, maar soms zien we niet hoe 
wij zelf onze geliefde natuur terugdringen, 
beschadigen en vernietigen. Moeder natuur 
geeft nochtans de nodige waarschuwingen: 
smeltende gletsjers, overstromingen, stor-
men en bosbranden nemen toe. De jeugd 
heeft recent laten zien dat ze begaan is met 
het klimaat en de toekomst van onze planeet. 
We willen ze aanmoedigen om de handen uit 
de mouwen te steken en te tonen hoe ze een 
stukje natuur in de buurt kunnen redden door 
zwerfvuil op te ruimen.”

www.brasschaat.be
in samenwerking met ondernemers - #shoppeninBrasschaat

met Halloween kidsrun en straatanimatie

HalloWeekend
autovrije koopzondag

25 oktober 2020
13:00 - 17:00 | Bredabaan centrum

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

GEZOCHT
Persoon om nieuwe 
Samsung TV op te 

starten tegen vergoeding.
Tel. 03/651 55 59

Verdachte opgepakt 
in auto vol 

inbrekersmateriaal.
De lokale politie Brasschaat 
kreeg afgelopen vrijdag een 
melding van een bewoonster 
dat een verdacht voertuig re-
gelmatig door de straat reed. 
De interventieploeg kon het 
voertuig intercepteren, en na 
controle van de inzittende 
bleek dat de deze meermaals 
geseind stond en gekend was 
voor zware diefstallen. In de 
auto werd ook inbrekersmateri-

werden in beslag genomen en 
de verdachte moest voor de 
onderzoeksrechter verschijnen.
Hij werd ondertussen aange-
houden.



Brasschaatse Film,     Nr. 42,    14-10-2020  14

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het Brasschaatse Bataljon Artillerie nam afscheid van korps-
commandant Quentin Van Kerckhoven en verwelkomde Patrick 
Mestdagh als opvolger van Quentin. De bevelsoverdracht vond 
plaats in besloten kring. Tĳdens de plechtigheid vond ook een 
kleine viering van het 200-jarig bestaan van het Bataljon plaats. 
Quentin Van Kerckhoven was gedurende 28 maanden bevel-
hebber in Brasschaat. Hĳ gaat nu voor zes maanden naar de 
Verenigde Staten. Daarna gaat hĳ lesgeven aan de Koninklĳke 
Militaire School. De bĳna 48-jarige kolonel is op vele plaatsen 
in de wereld actief geweest. Zo kwam hĳ in 1995 in Duitsland 
terecht. Later genoot hĳ een opleiding in het Amerikaanse Okla-
homa. In 2001 zat Quentin in Kosovo. Twee jaar later diende hĳ 
de luchthaven van Kabul in Afghanistan te beveiligen. In 2014 
wordt Quentin uitgezonden naar Burundi. 
Brasschaats schepen voor militaire relaties, Adinda Van Gerven, 
dankte Quentin Van Kerckhoven voor de nauwe samenwerking 
die hĳ onderhield met de gemeente. 
Zĳn opvolger, Patrick Mestdagh is 46 jaar oud. Hĳ werd gebo-
ren in Brugge. Ook hĳ kwam in Duitsland terecht. Later voerde 
hĳ een opdracht uit in Koeweit waar hĳ verbindingsofficier was. 
Mestdagh zat ook een tĳd in het Franse Rĳsel.
Het Bataljon Artillerie had graag in mei grootse festiviteiten ge-
houden naar aanleiding van het 200-jarig bestaan. Maar corona 
stak daar een stokje voor. Toch houdt men nog een en ander in 
petto voor volgend jaar. 
Onder het bevel van Quentin Van Kerckhoven werd heel wat 
aandacht geschonken aan het historisch erfgoed op het do-
mein. Zo werd de Hollandse Poort net voorbĳ de ingang hele-
maal gerestaureerd. Aan die poort begint een historische wan-
deling die langs verschillende aandachtspunten leidt. Zo leert 
de bezoeker meer over de grote ĳskelder die er ligt. Het ĳs in 
die kelder werd gebruikt voor de behandeling van breuken bĳ 
mensen en paarden. Bĳ elke bezienswaardigheid hangt een in-
fobord met een QR-code. 
De historische wandeling langsheen het erfgoed zal zodra de 
coronamaatregelen het toelaten worden georganiseerd door 
vrĳwilligers. 

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
Bel Klus&Zo 
0499/103 000

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

GRATIS AF TE HALEN
PARTIJ KASSEIEN

0475/278 172

Inboedels, meubels en 
speciale objecten verko-
pen? Cash betaling en 
geen gedoe! Bel Koen 
0494 877 732
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Garage te huur achter 
Bredabaan 199, €74/

Te huur: 

Ik koop: postzegels en 
postkaarten (postkaarten 

Kleine afbraakwerken, 
garage, tuinhuis, aan-

Strips gezocht! Ik koop 

Man zoekt alle tuinwerk, 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-

recte en vlotte afhan-

Opruimen en leegma-
ken van woningen, van 

kopen kleine en grote 
inboedels, contante beta-

Schilderwerken, 
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BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

Je droomrenovaties la-
ten doen door een erva-
ren aannemer, bel voor 

-
vaties tot in de puntjes 
verzorgd, daar gaan we 

reno.mark.bvba@gmail.com

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-

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

Vriendelijke hulp ge-
vraagd voor huishouden. 

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. bel 

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
OP ZOEK NAAR ONZE VOOROU-
DERS: MITOCHONDRIAAL DNA

Lezing door Maarten Larmuseau. dinsdag 13 oktober 2020  om 
20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat. Deze 
lezing gaat over het nut van DNA-onderzoek binnen de genealogie. 
Stambomen en familienamen koppelen aan genetische gegevens 
geeft nieuwe inzichten over de geschiedenis van je familie en 
regio, en van jouw vergeten voormoeders. Maarten Larmuseau 
(1983) is Vlaams geneticus, bioloog, genealoog en tevens prof in 
de genetische genealogie en populatiegenetica. Hij kreeg in 2011 
de Paul Van Oye-prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van 
België voor Wetenschappen en Kunsten. Meer info vindt u op 
onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Programma”. 
Toegangsprijs: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar € 4. 
(Aan de kassa € 2 extra). Inschrijven verplicht: via  www.davids-
fondsbrasschaat.be   of   activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be   
of   bij Ria Keysers (T. 03 652 12 86)

LITERAIR CAFE – DE LEZER V.Z.W.
Diane Broeckhoven en Walter van den Broeck over Kroniek van een over-
zichtelijk jaar en Niets voor de familie. Op donderdag 22 oktober om 20u. 
in Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat  Diane Broeckhoven 
schreef Kroniek van een overzichtelijk jaar. Een dagboek waarin ze ons 
meeneemt in het jaar 2018. Een veelbelovend jaar maar ook een jaar met 
dieptepunten. Een boek over het schrijversleven, verlies, groot en klein 
geluk…  Walter van den Broeck was als jongen gefascineerd door zijn 
stiefoom Jaak Jacobs. Een modernistisch architect met een ingewikkeld 
liefdesleven. Hij schreef over nonkel Jaak en zijn familie Niets voor de 
familie. Een even geestige en schrijnende familieroman. Diane Broeckho-
ven en Walter van den Broeck lazen elkaars boek en praten erover in het 
literair café. De Literair Cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw, de 
Gemeentelijke Bibliotheek en Cultuurcentrum Brasschaat met de steun van 
Literatuur Vlaanderen. Coronamaatregelen: neus- mondmasker en reserve-
ren verplicht. Kom op tijd, stewards begeleiden u naar uw zetel.   Kaartjes: 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 03 6500304 en in de Bib € 5,-/€ 7,-.

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Gevraagd: verkoopster 
halftijds met ervaring bij 

Ik zoek werk: poetsen, 
bejaardenhulp, kinderop-

Te huur: vakantiestudio 

zeezicht, vlakbij winkel-
straat, vlak aan strand. 
slphoek dubbelbed, zetel-
bed, WIFI, 

Te huur: Ondergr. auto-
stpl, hoek Bredab.-Bloe-

www.binteriordesigns.be

Gaat u verhuizen, verbouwen 
of weet u simpelweg niet hoe
u de gewenste sfeer in uw
huis moet creëren, dan helpen
wij u graag verder.

info@binteriordesigns.be 
GSM 0468-168269 

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 

Gespecialiseerde pedi-
cure/manicure komt aan 
huis. Agniezka. 

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-
ups. Beste prijs. 

Alle schilderwerken bin-
nen & buiten door Poolse 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Ophalen v. oude elek-
trische toestellen + oude 

Rommelmarkt: ik zoek 
gratis spullen voor rom-
melmarkt, ik kom alles 
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

-
ken, schouwen, reparaties 

de goedkoopste uit de 
streek. Ook dringende 
werken 0491/758 399

Tuinwerken 
Ronny Kanora

snoeiwerken
0477/306 423

Weduwe zkt weduwn. 

vr iendschap,  en wie 

graag tss 19u en 20u.

Ik doe al uw klusjes -
nenin en rond het huis. 
0483/093 726 

-

-
ken, uitdoen struiken, 

-

0474/204 607

Poolse mannen doen re-
novatiewerken,

-
-
-

0487/715 534

en 90 m² terrassen

 OPEN DEUR
Zaterdag 17 oktober 

van 11u tot 14 u.

€ 549.000

TE KOOP
PRACHTIG DAKAPPARTEMENT
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BURGERLIJKE 
STAND

Matteo Yekeler, 29 september, Brecht

Henriette Mennes, 86 jaar, echtgenote van Leon Merken, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
17-18/10 Mertens Els 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

17-18/10 Mertens Els 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

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

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

GFT

MAANDAG   19
DINSDAG   20
WOENSDAG   21
DONDERDAG    22
VRIJDAG     23
ZATERDAG     24

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil oktober

MAANDAG    12
DINSDAG     13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG      16
ZATERDAG   17

Ophaling huisvuil oktober

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Recyclagepark 
Brasschaat 
is tijdelijk 

gesloten van 
5 oktober 

t.e.m. 3 november

Recyclagepark 
Brasschaat 
is tijdelijk 

gesloten van 
5 oktober 

t.e.m. 3 november

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Te koop mooi ruim 3 slpk 
app. incl. garage, goed 
onderhouden. Renaertlei 
18 Immoweb 8835071. 
€264.000. 0472/438 097

Te huur grote ondergrond-
se garage, gelegen hoek 
Bredabaan - Borrekens-
lei. Tel. 0476/527 339 - 
0476/527 339

Opruimen van inboe-
dels. Uw huis leeg van 
kelder tot zolder. Altijd 
correcte prijs. Ook losse 

-
te. Bel 0473 883 938

Oldtimer gezocht! Nog 
een oldtimer in u garage 
staan waar u niet mee 
rijdt? 1 die al lang in de 
familie is of nooit verder 
werd afgewerkt? Ik zoek 
een auto met een verhaal. 
Dit om te kopen of aan te 
werken. 0498 189 014 

Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 
0487/715 534

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

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70

Kapsalon te huur, Ver-
hoevenlei 103, Bras-
schaat. €720. 
Tel. 03/651 72 23

Te Koop: prachtig appar-
tement 2e verdiep voor 
alleenstaande grote living 
groot terras zuid gericht 
lift opbergplaats parket 
opgekuist en alles nieuw 
geschilderd, nieuwe toe-
stellen in keuken, tel 0473 
493 007

Te koop: fotot. Zeiss Ikon 

0484/991 910

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook op zaterdag 
en zondag. 0486/430 828

Achterstand voor Frans 
geboekt door Covid? Ik 
geef je graag inhaallessen. 
Tel.: 0497/649 564 na 18u.

Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zijn. Geen geremde. 
0492/263 118

Te huur: paardenweide te 
Brasschaat aan het militair 
domein. Met 4 stallen, 
stromend drinkbaar water 
ter plaatse. 7500m² met 
omheining. 0475/541 027

Gezocht: droog gekliefd 
brandhout. Geen dennen-
hout. Levering in Mariaburg, 
2,5 stère. 0467/040 880

Afbreken van betonaf-
sluitingen, draad, enz. + 
afvoeren. 0487/715 534

-
vies porselein, 8 pers. T. 
0484/991 910

Te koop: overdekte auto-
staanplaats Donksesteen-
weg 4. Tel. 03 283 06 06

Te koop: lederen he-
renhoed, maat L, merk 
Bronco van A.S. Ad-
venture voor helft van 
de prijs nu voor € 50. 
0493/598 540

Te huur: app 2de verdiep, 
Meeslaan 11, Brasschaat, 
2slaapkamers. terras, ga-
rage € 700, onmiddelijk 
vrij. Tel. 0470/313 126
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Caravan te koop ge-
vraagd: l iefst  in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527

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

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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


