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info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Belee f optimaal bee ld en geluid

Audio Video

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

TWEEDE PAAR 
MULTIFOCALE GLAZEN 

MET DEZELFDE
CORRECTIE 

-50%
*Vraag naar voorwaarden bij ons in de winkel 

 

KAPELSESTEENWEG 376-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

BR  BEX
SECURITY

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

Inbraak- en

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

|

MANTELSTOFFEN

de klok goed op 
het uur gekregen?

LUKT HET NIET ?
Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62
Goudsmid - Juwelier

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

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

0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud

Sanitaire installaties - loodgieterij

Bestendige herstellingsdienst

Specialisatie Buderus / Junkers / Dru

Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels

Condensatieketels / voeringen in inox

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

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

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

A++

8 kg

66dB

Warmtepomp droogkast
T8DSE84B

• Groot Display 
• AbsoluteCare-systeem
• ProSense®-technologie

ICI PARIS XL BON
T.W.V. € 50 VIA AEG

5 J
AAR 

ga
ra

nt
ie

€ 799
nu aan:

ADVIESPRĲ S

€ 849

INBEGREPEN

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.
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 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?

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

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)

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

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

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

Te huur: serviceflat Pr. 
Kavelhof blok C. Gelijkvl., 
1 slpk., groot terreas.
€ 750. Tel. 03 651 54 20
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Op 12 september werd Martine Smits (1e rij - 2e van rechts), in de Kathedraal te Ieper, gerid-
derd in de orde van de Tempeliers met Plicht. Een orde erkend door de kerk. De orde helpt 
mensen in nood. Zo verzamelen ze kleding, huisraad, voeding,... Ook kinderen worden 
ondersteund met praktisch materiaal zoals schrijfgerief, papier, maar ook speelgoed. Alle 
hulp hiervoor is meer dan welkom. De grote actie waar momenteel aan gewerkt wordt, is 
een volledige kerstmaaltijd. Daarbij hebben ze uw hulp nodig. In diverse winkels houden ze 
een collecte, dus lieve mensen aarzel niet en laat je hart spreken. Iedereen heeft het moei-
lijk tijdens de coronacrisis maar voor de minderbedeelde gezinnen, zeker met kinderen, is 
het nog moeilijker.
De volgende riddering is op 22 november te Gestel. Indien je interesse hebt in de Orde 
van de Tempeliers en je helpt graag mensen, dan ben je bij hen welkom. Dan hebben ze u 
nodig. Hiervoor kan je terecht bij broeder Commander Tom via tomentimothy@hotmail.be
Wens je gerief te brengen, graag eerst seintje op het nr 0475 809 206 en dan mag je dit 
afgeven in De Kaaslounge, Bredabaan 322 te Brasschaat.

MARTINE SMITS GERIDDERD
IN DE ORDE VAN DE TEMPELIERS

MET PLICHT

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

Bloemenboerin zoekt 30 
are grond voor biologisch 
csa-bedrijf in Brasschaat. 
Tel. 0473 509 990

Te huur: mooi nieuwbouw 
rustig appartement hartje 
Brasschaat, 1 living, 1 
slaapkamer, 1 badkamer, 
ingebouwde keuken, tuin, 
fietsenstalling, mogelijk-
heid huur staanplaats 
€695 + €70 lasten. gsm 
0496 106 154.

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud -aanleg -  
snoeiwerken

0477/306 423

Ronny.kanora@telenet.be

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

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

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

te. Bel 0473 883 938
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van A tot Z.

ONS EIGEN ROUWCENTRUM
Onze nieuwe winkel is klaar!
 

Wij zijn 24/7 bereikbaar 03 434 33 32

www.uitvaartzorg-delelie.be
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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?

Christophe Bruyneel Uitvaartzorg - 03/336 14 33 - christophebruyneel.be

weduwe van Willy Keteleer

Geboren te Ekeren op 20 november 1933
en zachtjes ingeslapen te Wuustwezel

op 19 oktober 2020.

De hemel is een engel rijker

Diep bedroefd maar met heel veel mooie herinneringen
en een hart vol liefde nemen wij afscheid 

van ons liefste Moedertje en allerliefste Moeke

U kan online een rouwbetuiging overmaken aan de familie
via christophebruyneel.be/rouwberichten 

Rouwadres: Familie Van den Eynde - Keteleer
Theo Verellenlaan 28 - 2990 Wuustwezel.

Gezien de huidige coronamaatregelen, 
nemen wij afscheid in intieme kring.

Anneke Janssens
mede-oprichtster van kleding Wilan

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

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

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: 
- Tomatensoep met balletjes. (€3,50/0,5l of €7/1l)
- Knolseldersoep met waterkers. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Rijstnoedels met wortel, courgette, paprika, gember-
 pindasaus, koriander en sesamzaad. (€13) (VEGAN)
- Salade met rode biet, roze pompelmoes, geroosterde 
 bloemkool, kippenblokjes en bieslookdressing. (€13,50)
Warme Gerechten:
- Klassieke Lasagne Bolognese. (€12) 
- Zalm met vadouvansaus, rijst, broccoli en peultjes . (€15)
- Varkenshaasje met vleessaus, peterselieaardappelen 
 en gebakken prei. (€15)
- Risotto met geroosterde butternut, boschampignons 
 en krokante salie. (€13) (VEGI)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 27 oktober t.e.m. Zaterdag 31 oktober

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 huur:

Gitaarlessen 

Gezocht: 

Sinterklaaschocolade 

Te koop: 

EPC/elektr. keuring, 

Te huur:  

Te huur:  

Ik doe graag uw strijk. 
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BINNENHUISDECORATIE
Wemers

88
JAAR

Bredabaan 1129   •   Brasschaat Maria-ter-Heide   
Tel. 03 663 00 27   •   www.wemers.be 

Dinsdag tot vrĳ dag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u   
Zaterdag van 10u tot 14u

Maak je huis knus en gezellig 
voor de wintermaanden!!

BEHANG EN SCHILDERWERKEN
RAAMDECORATIE EN ZONWERING

TAPIJTEN OP MAAT
VRIJBLIJVENDE OFFERTES EN ADVIES

steunt startende handelaars

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.be

Goud & zilver = Baren & munten

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

Ons Café du Jardin 
wordt binnenkort uitgebreid naar 

een ontbijt - , lunchrestaurant
daarom zijn wij op zoek naar een

ZELFSTANDIG WERKENDE 

   KOK m/v
onze openingsuren zijn  09.00-18.00 uur

Indien u wenst te solliciteren stuurt u uw cv en motivatie naar:
c.rodenburg@skynet.be 

K.F.C. Brasschaat 
bedankt

Dank aan middenstanders en 
sponsors voor de steun met 
het schenken van de tombola-
prijzen voor de jeugd. 

Frans van Bergen

Te koop: ± 12m³ droog 
brandhout (beuk & eik) 
prijs o.t.k. (afhalen) Tel. 
0479/862 937 of 
03/663 31 13

Voor onze tandartsen-
groepspraktijk zijn wij op 
zoek naar tandartsassi-
stentes met ervaring voor 
deeltijdse tewerkstelling 
(2 à 3 dagen). CV met 
foto naar ddcare278@
gmail.com

Schilder., behangen, par-
ket, betegelen, gevel & 
dakgoten, gr. & kl. werk. 
0484/063 094
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Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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!

Crollino
broodjes en meer

BREDABAAN 326 (tussen kerk en Door Vertraetelei

GRATIS

VAN DEZE 
BON

N I E U W  I N  B R A S S C H A A T  C E N T R U M

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

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

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

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te huur: Mariaburg Kapel-
sestw. 613 app. 1V liv., 1 
slpk, inger. kkn, bad, berg., 
20m² zonneterr. Onmid. 
beschikb. prijs €655/mnd. 
Tel. 03/605 90 01

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

Snoeien, verticuteren, 
hakselen, btw-nr aanw.
0465 993 577

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

Man zoekt alle tuinwerk, 
hagen scheren. Veel erva-
ring. 0474/453 834

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534
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ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

VACATURE 
jobstudent/flexi-job verkoop weekend

Voor onze winkel in Brasschaat zijn wij voor de weekends op zoek naar een enthousiaste 

ABITARE

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-   Als machine operator sta je aan een lijn waar bio-voeding 

(kokosolie, kokosmeel, kruiden, thee,...) worden afgevuld
-  Je voert kwaliteitscontroles uit en registreert de resultaten
-  Je kan kleine storingen verhelpen
-  Je draagt veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel
-  Je labelt en verpakt de goederen
-  Je voert de productieplanning uit
-  Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden, ook in het 

magazijn

 JOUW PROFIEL
- Je hebt enige ervaring in de voedingssector als operator
- Je kan op termijn en na interne opleiding zelfstandig werken
-    Je bent handig en technische kennis van machines is een pluspunt
- Je kan een stabiele werkervaring voorleggen

GEZOCHT
OPERATOR – PRODUCTIEMEDEWERKER M/V voltijds

- Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 
 voor een correcte communicatie met je collega’s en om 
 de richtlijnen correct op te volgen
- Kennis van HACCP en elektriciteit is een pluspunt

WIJ BIEDEN
- Mooie verloning en aangepast opleidingstraject
- Aangename werksfeer en fi jne collega’s

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde operator die wij zoeken? Laat dan zeker van 
je horen. Stuur ons je CV en vertel ons waarom je bij ons past. 

Stuur je motivatie en CV per email naar 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70, 2900 Schoten, www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT



VIRTUEEL PRAATCAFE
DEMENTIE NOORDERLICHT

De verschillende coronamaatregelen die werden genomen, verplichtte iedereen 
ertoe om niet meer samen te komen in groep. Dit betekende voor al de praat-
cafés dementie in Vlaanderen dat hun programma’s werden geannuleerd. Te-
gelijkertijd ontstond er bij de organisatoren de vraag hoe ze mantelzorgers van 
personen met dementie kunnen blijven ondersteunen.  Schoorvoetend ontstond 
het idee om  de mantelzorgers “online” bij elkaar te brengen en te ondersteu-
nen. Het betekende de start van het ‘virtueel praatcafé dementie’. Een ‘virtueel 
praatcafé dementie’ kan evenwel nooit een praatcafé “in levende lijve” vervangen 
maar betekent wel een nieuwe mogelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen 
en de zorg voor personen met dementie bespreekbaar te maken. Het kan zelfs 
in de toekomst complementair werken en mee deel uitmaken van de program-
matie. Voor mantelzorgers van mensen met dementie die anders niet naar een 
praatcafé kunnen komen omwille van de partner die nog thuis woont, wordt het 
plots wél mogelijk om live informatie te kunnen ontvangen. 
Hoe gaat Praatcafé Dementie Noorderlicht  hierbij te werk: 

de gangbare promotiekanalen verneemt u het thema en de mogelijkheid in te 
schrijven om de link naar het beeldmateriaal te ontvangen.

waar en wanneer het  u past.
Mogelijk  ( of mogelijk niet) hebt  u vragen, bedenkingen, nood aan ontmoeting , 

Daarom zal op een afgesproken datum  en tijdstip een dementie-deskundige sa-
men met een moderator  gedurende één uur online aanwezig zijn om zoveel mo-
gelijk vragen te beantwoorden. Gewoon luisteren kan ook. Om de kwaliteit van 
het online gebeuren te kunnen waarborgen, is het aantal deelnemers beperkt !
U dient  in te schrijven (via het mailadres  info@noorderlicht-praatcafe-dementie.
be) om 1, het beeldmateriaal te ontvangen en 2, om desgewenst in te schrijven 
voor de online-vragensessie: het virtueel praatcafé.
Concreet voor november 2020:
Het thema Veranderend gedrag bij dementie wordt zeer duidelijk uitgelegd en in 
beeld gebracht door dementie-deskundige Nadia Hainaut van Expertise Centrum 
Orion.
Wenst u de link naar het beeldmateriaal te ontvangen, stuurt u een mail naar 
info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be
U ontvangt begin nov 2020 een mail met de link.
Wenst u deel te nemen aan het virtueel praatcafé van 17 november om 19.30 u 
over  “Veranderend gedrag bij dementie” dient u in te schrijven via mail. 
Nabije toekomst en Corona
We vermoeden dat alvast de eerste  helft van 2021 op deze virtuele manier ge-

in de gaten opdat u tijdig het thema van feb 2021 en mei 2021 kent en de link 

Alle info: Martine V.D. Heuvel - Coördinator P.C. Noorderlicht
p/a WZC De Bijster  Essen. GZA Zorg en Wonen.

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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Te huur: ondergrondse 
autostaanplaats met klei-
ne berging 2,5m², centrum 
Brasschaat, vlakbij Delhai-
ze. 0499 334 055.

Te huur: appartement 
Merksem Sijsstraat grt. 
Living, 2slaapk, aparte 
keuken, lift € 700 + kost 
tel. 0468 509 293.

Ik zoek schilderwerk, 
binnen en buiten. Veel 
ervaring. 0487/740 335

Ik zoek poets- en huis-
houdelijk werk. 0465/756  
911

Gezond afslanken, meer 
energie, sport. Herbalife. 
Sms 0479/995 582

Ik zoek poetswerk omg.
Brassch. Ik werk snel en 
netjes. Tel. 0466/272 836

Ik zoek werk, poetsen en 
thuiszorg. 0485/663 939, 
Karen

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

Garage te huur omgeving 
Driehoek. Tel: 0498 869 
360 Direct beschikbaar.

Strijk? Ik kom het opha-
len en terugbr. Diensten-
cheques. 0476/631 335

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

Te koop: Blankenberge 
instapklaar lichtrijk appar-
tement. 1 slpk., € 120.000
Tel. 0495 211 155

Schilderen en kleine 
renovaties, btw-nr aanw., 
0465 993 577

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

WIJZIGING! GEEN 11.11.11-BRUNCH DIT JAAR, 
MAAR WEL… 

Net als voor iedereen is ook voor 11.11.11 dit jaar anders dan anders.
Omwille van de corona-crisis en de daaraan gekoppelde maatregelen zal je ons dit jaar niet vin-
den aan de warenhuizen en bibliotheek in Brasschaat waar onze vrijwilligers elk jaar wenskaarten 
verkopen. Je vindt ons wel op vrijdag 6 (14 tot 17.30u) en zaterdag 7 (10 tot 12.30u en 14 tot 17u) 
november in de Wereldwinkel van Brasschaat (Augustijnslei 78). Je kan ook altijd wenskaarten 
bestellen op winkel.11.be.
Ook onze jaarlijkse vegetarische brunch kan jammer genoeg niet plaatsvinden. Maar onze fo-
tozoektocht in het Park van Brasschaat gaat wel door, mits wijziging omwille van de recente 
verstrenging van de maatregelen. Je kan de zoektocht aankopen bij Anne De Backer, Prins Ka-
vellei 15 (0497 13 91 26) aan 5 euro per formulier, en dan kan je zoektocht gedurende de maand 
november doen wanneer je zelf wil. Een drankje en een pannenkoek achteraf kunnen we jammer 
genoeg niet aanbieden. 
We willen jullie tenslotte vragen om een bijdrage te storten via het overschrijvingsformulier dat 
jullie binnenkort in de brievenbus vinden. Ook al hebben we door de corona-crisis heel wat aan 
ons hoofd, laat ons toch ook het Zuiden niet vergeten!

Wij zijn er voor jou!

Is jouw situatie door COVID-19 veranderd?
Iedereen die de gevolgen ervaart van de
COVID-19 crisis kan steun vragen.

De steun is niet beperkt tot enkel leefl oners, maar is 
bestemd voor iedereen die - na een persoonlĳ k en 
vertrouwelĳ k gesprek - door de gemeente erkend
wordt als behoeftig. Download de brochure op 
brasschaat.be voor meer informatie en contacteer ons voor 
meer info over de steun die we jou kunnen aanbieden.

Meer info
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be
brasschaat.be/actueel/nieuws/het-ocmw-er-voor-jou
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parkbodeactueel

Het altijd bij zich hebben van een mondneusmasker ...

is in de hele provincie Antwerpen verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in 
openbare ruimten én in private plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Verplicht dragen van een mondneusmasker ...

 » in voor het publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
 » tijdens in- en uitlooptijden van onderwijsinstellingen (kleuter-, lager,  

secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs) binnen een 
straal van 200 meter rond in- en uitgangen.

 » in winkelstraten (tijdens de openingsuren van handelszaken),  
op markten (met inbegrip van rommelmarkten en kermissen) en op elke 
drukbezochte plaats, privaat of publiek.

 » tijdens burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies.
 » tijdens de collectieve uitoefening van erediensten, niet-confessionele  

dienstverlening en activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwe-
lijke vereniging.

 » tijdens evenementen/voorstellingen binnen én buiten.
 » tijdens lessen in auditoria.
 » tijdens sportieve en andere wedstrijden:

• altijd voor toeschouwers en medewerkers
• voor en na de wedstrijd voor deelnemers

 » tijdens statische betogingen op de openbare weg tot een maximum van 
400 deelnemers, op voorwaarde dat fysieke afstand wordt gerespecteerd 
en na voorafgaande toelating door de lokale overheid.

provinciale 
verordening 
(21 oktober)

maatregelen
in de strijd tegen 
Covid-19
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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

De Keurslagers hebben in september een tapasplank-actie georganiseerd. In totaal zijn er 220 
gevulde tapasplanken uitgedeeld aan de klanten. Uit de meer dan 75.000 uitgedeelde krasloten 
en 8.800 deelnemende klanten is er voor de klanten van Keurslager De Meulder, Bredabaan 
443 te Brasschaat-Centrum, 1 winnaar uit de bus gekomen. Mevr. Veerle van Wingerden won “1 
jaar gratis vlees”, ofwel 52 bons van € 50. Deze bons mag ze naar hartenlust spenderen bij haar 
geliefde keurslager. Keurslager De Meulder staat bekend voor zijn gerijpt rundvlees. Smakelijk!

WINNARES “1 JAAR GRATIS VLEES”
BIJ KEURSLAGER DE MEULDER

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

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

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen: 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

Ik geef ontspanning-/
relaxmassage. (niet ero-
tisch) 0484/574 559

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

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te huur: Ondergr. auto-
stpl, hoek Bredab.-Bloe-
menlei. 0472 393 183

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-
deling. T. 0476/749 178

Zoek niet verder. Schilder- 
en decoratiewerken “De 
Marcel”. Specialiteit appar-
tementen, trapzalen, enz. 
“correcte uitvoering aan 
nog betaalbare prijzen”. 
Inl. tel. 0477/696 478

Ik zoek werk ,  gypr. , 
schild., lamin., bezet., 
tu inw.  m.  erv.  €13/u 
0492/148 886

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit, strijk, huishoudh. 
eigen auto,  NL-tal ig. 
0468/485 712

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 

Ik zoek werk erv. poets-
vr. via dienstencheques. 
0487/323 414

Te huur: Brass. a. oud 
gemeenteh. niet Bredab. 
klein glvl. app. 1 slpk, terr. 
Tel. 03/651 77 68

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

Afbreken van afsluitin-
gen, beton afsluitingen en 
afvoeren. 0487/715 534

Dakhers te l ,  n ieuwe 
isolatie, dakgoten, kar-
weien. 0484/717 125 

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

Gespecialiseerde pedicu-
re/manicure komt aan huis. 
Agniezka. 0484/949 951
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SERIEUS?!
Thuis in de

vuilnisbak gooien!
Niet op straat  a.u.b.

KOM OP ZEG!

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?
Wij zijn nog op zoek naar:

Diender - Kraanman
Ervaren metser

Stuur uw cv naar ben@be-b.be

Allerzielenviering 
Sint-Jozefparochie Driehoek

Op zondag 1 november wordt om 19.00 u. een herdenkings-
moment gehouden voor de overledenen die in het voorbije 
jaar in onze kerk de uitvaartviering hadden. 
Ook alle families die een dierbare hebben verloren door de 
coronaepidemie zijn hartelijk welkom.
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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

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

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

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

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

Inboedels, meubels en 
speciale objecten verko-
pen? Cash betaling en 
geen gedoe! Bel Koen 
0494 877 732

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

Ik zoek werk: poetsen, 
bejaardenhulp, kinderop-
pas. 0488/973 409

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

Alle schilderwerken bin-
nen & buiten door Poolse 
mannen. 0496/637 978 of 
0496/084 168

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

60 jarige, man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207
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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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Goedkoop leegruimen 
van uw tuin, hagen, strui-
ken. 0487/715 534

Ruitenwasser Geert 
Brasschaat. 0477/962 
551 BEL EN IK KOM SNEL

SVB Driehoek
31 oktober
09:00 U8A - V.V. O.S.S.M.I. B 1
09:00 U9A - K. Wijnegem VC A 2
09:00 U10A - Loenhout SK A 2
09:00 U10B - V.V. O.S.S.M.I. A 1
09:00 U9B - SC City Pir. Antw. G 1
09:00 FORFAIT U8B - SK sGrav.-Sch. D 1
09:30 Deurne O.B. A 2-1 - U11A
09:30 K. Achterbr. VV B 1 - U13B
09:30 K. Wijneg. VC 2-1 - U12B
11:00 U7A - K. Sint Job FC B 1
11:15 !!!!!!! FORFAIT => U17B 
- Exc. FC Essen A 2-1
11:45 S.V. Noorse A 2 - U15A
12:00 F.C. SEJA A 2 - U12A
12:15 Wit-R. Antw. 1 - U11B
12:15 Wit-R. Antw. 1 - U12C
12:30 Horendonk FC 1 - U7B
12:30 Vosselaar VV B - U6
13:15 U17A - V.V. O.S.S.M.I. B 2
15:30 K. Sint Job FC C 1 - U15B
15:30 U15C - S.D. Andalucia  B 1
1 november
10:00 U13A - KFC Antonia C 2

Ik koop: alles van Ninten-
do, Sega, Playstation. Ook 
oud speelgoed, (oude) 
strips, verzamelobjecten 
allerhande, curiosa, me-
morabilia, enz... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aan-
bieding, geef me een sein-
tje: 0487 365 100 

Dubbele drugsvangst
in Brasschaat

Bij het uitvoeren van de Wod-
ca controle  op  vrijdag  9 ok-
tober 2020 testte  de lokale 
politie Brasschaat  een 19 ja-
rige op drugs.  Gezien hij een  

werd ook het voertuig gecon-
troleerd. Naast gebruikers-
hoeveelheden cocaïne werd 
er tevens een grote geldsom 

In de nacht van 10 op 11 ok-
tober 2020  controleerde  de 
interventieploeg  een voertuig 
op de park & ride zone aan 
de St Jobsesteenweg.  De be-
stuurder, een man van Franse 
origine, had  een kleine hoe-
veelheid coke en geld en maar 
liefst 6 kg heroïne bij zich. Het 
voertuig en gsm van de be-
trokkene en de drugs werden 
op verzoek van het Parket in 
beslag genomen en de  be-
trokkene voorgeleid op 11 ok-
tober 2020 en aangehouden.

Poolse mannen doen 
renovatiewerken, be-
zetting, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
a fbraakwerk .  Neder-

0496/637 978 of 
0496/084 168

Te huur: vakantiestudio 
4p Nieuwpoort € 60/n, 
zeezicht, vlakbij winkel-
straat, vlak aan strand. 
slphoek dubbelbed, zetel-
bed, WIFI, 
Gsm 0486 361 995

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
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VA S T G O E D  &  A D V I E S

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020
TUSSEN 10 UUR EN 13 UUR

OP AFSPRAAKOpen huis
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vastgoed.schilde@hillewaere.be · 03 337 38 34

Komt u graag eens een 
kijkje nemen? 

Schrijf u in via www.
hillewaere.be 

of scan de QR code.

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

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS  • RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

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

RUIME TOONZAAL 300M²

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

Openingsuren:

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud 
papiergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-

-
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Enjoy the quality of living.

Wonen in ’t Stad is een slimme, ecologische keuze. 
Maar om echt thuis te komen, is meer nodig. 
Grand Yard heeft alles om je dat gevoel te geven. 
Je wandelt door de straten van Markgrave en Oud-
Berchem en herkent al van ver de strakke eenvoud 
van de art-decogevel. Dankzij de mooie binnentuin 
en de vijf parken in de omgeving beleef je steeds de 
vier seizoenen ten volle. Dat maakt Grand Yard tot 
meer dan een plaats waar je woont.

Grand Yard,  

Your secret city garden.

(Excl. aankoopkosten)

GRAND YARD

Benieuwd? 03 808 43 84 | antonissen.com

ANTWERPEN

1 slpk vanaf  €263.000
3 slpk vanaf  €293.000
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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):
31/10 Luyts Els 0476/345 707

1/11 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

31/10-1/11 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   2
D I N S D A G    3
WOENSDAG   4
DONDERDAG    5
VRIJDAG     6
ZATERDAG     7

Rest-
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rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil november

MAANDAG    26
DINSDAG     27
WOENSDAG  28
DONDERDAG   29
VRIJDAG      30
ZATERDAG   31

Ophaling huisvuil oktober

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Recyclagepark 
Brasschaat 
is tijdelijk 
gesloten  

t.e.m. 
3 november

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

Ophalen v. oude elek-
trische toestellen + oude 
metalen. 0495/789 031

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

Te huur: Frilinglei 46, 1e 
verd. Half open bebou-
wing, Grote leefruimte, 2 
slpkmrs. Gelegen midden 
in het groen en op 650m 
van centrum € 750/maand, 
geen kosten. Vrij vanaf 
half nov. 
0476 444 183

Te huur: Gelijkvloers met 
TUIN en GARAGE. Friling-
lei 46. Grote leefruimte, 2 
slpkmrs. Gelegen midden 
in het groen en op 650m 
van centrum € 995/maand, 
garage € 50. Onmiddellijk 
vrij. 
0476 444 183

Gezocht: Tuinman in klein 
bedrijf voor tuinaanleg en 
onderhoud met ervaring of 
diploma. 
Bel 0477 261 353.

Te huur: Prins Kavelhof, 2 
slk gelijkvloers, veel speel-
ruimte  voor kleinkinderen, 
led-verlichting, gordijnen. 
€ 880 + ass. kost. 03/652 
02 42 - 0477/983 275
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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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

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

-
-

-

-
-

JOGGING EN WINTERDUATLON VAN ‘T WEZELS OMSLAGPUNT AFGELAST

-

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

Te koop: 4 winterbanden 
op metalen velgen z.g.a. 
nieuw - Michelin (green) 5 
bouten 195/65R15, 1 ge-
wone band (z.g.a.nw) Mi-
chelin (Alpin) 195/65R15, 
nieuwe sneeuwkettin-
gen. Tel. 0479/862 937 of 
03/663 31 13. prijs €120

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het lĳstje van evenementen die niet kunnen doorgaan wordt als-
maar langer. Tĳdens de zomermaanden zagen we The Day Before 
Tomorrow en Klassiek in het Park al afgelast. Ook Dorpsdag en de 
N8 van Brasschaat werden geannuleerd, net als de jaarlĳkse Sint-
Hubertusviering. Nu mag ook het Glazen Radiohuis van Radio Park 
aan dit lĳstje worden toegevoegd. Die derde editie komt er dit jaar 
dus niet. De eerste twee edities mogen gerust succesvol worden ge-
noemd. Radio Park was toen met het Glazen Radiohuis prominent 
aanwezig op het Dr. Roosensplein voor het oude gemeentehuis. Er 
werden telkens mooie sommen verzameld voor het goede doel. De 
organisatoren van het Glazen Radiohuis wilden voor dit jaar uitwĳ-
ken naar het Armand Reusensplein om er een “drive-through” in te 
richten. Je rĳdt het plein op aan de ene kant, je passeert aan het Gla-
zen Radiohuis, vraagt een plaatje aan en je verlaat het plein aan de 
andere kant. Idee en budget worden opgespaard voor volgend jaar.
Intussen is ook al duidelĳk dat er geen kerstmarkten worden gehou-
den. Dat geldt ook voor het Winterdorp. Hopelĳk mogen de horeca-
zaken de deuren tĳdig heropenen. 
In de scholen lĳkt het voorlopig nog goed te verlopen. Uiteraard 
heeft men her en der af te rekenen met besmettingen en zitten er zo-
wel leerlingen als leerkrachten thuis in quarantaine, maar de scholen 
zĳn nog open en dat op zich is al goed nieuws. Ondertussen is be-
slist dat de scholen tegen 1 november overstappen van code geel 
naar code oranje. Code oranje houdt in dat een deel van de leerlin-
gen thuis online les volgen. Een ideale situatie is dat zeker niet, maar 
als het niet anders kan… 
Intussen wordt er ook weer volop aan thuiswerken gedaan. Voor ge-
zinnen met jonge kinderen is het daarom dubbel belangrĳk dat het 
jonge volkje overdag naar school kan gaan. Het is natuurlĳk voor 
iedereen een hele aanpassing maar om het met de woorden van 
minister-president Jan Jambon te zeggen: “Flandriens slaan er zich 
wel door”.
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ohgreen.be

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

AARSCHOT  |  EKEREN  |  GOUVY  |  HOGNOUL  |  LOUVAIN-LA-NEUVE 
NANINNE  |  NINOVE  |  OLEN  |  SAINT-GEORGES  
SINT-KATELIJNE-WAVER  |  TOURNAI  |  ZWIJNDRECHT

®

Oh’Green biedt je een volledig assortiment aan van chrysanten, plantcomposities maar ook verse
snijbloem arrangementen en bloem arrangementen in kunststof voor op het graf van je geliefde.

Ga naar je Oh’Green tuincentrum voor meer informatie

VOOR JE
GELIEFDE

Allerheiligen 1 november

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


