
66e Jaargang     nr. 41      13 oktober 2021

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.

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

NIEUW

T. 03 633 09 88

HERFSTCOLLECTIES

@KLEDINGWILAN.BE

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

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

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

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

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

Kom kennis maken met de nieuwe 
HONDA HYBRIDE SUV’S

Vanaf € 27.980
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

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

BAKKERIJ

Contact via 0496/128 766
info@patisseriemanus.be

WINKELDAME
FULL-TIME

Wij zoeken voor onze vestiging 
in Brasschaat of Kapellen:

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGENDTwijfel niet om ons te 
contacteren, indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar 
(7d7en 24h/24h) Tel. 
0476 345 800

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

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

F i e t s h e r s t e l l i n g , 
workshop of reisadvies? 
Kom naar BikeWorks! 
Meer dan 20 jaar erva-
ring. www.BikeWorks.
be - info@bikeworks.be 
- 0496 770 137

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

TENNIS- en 
PADELSCHOENEN

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

GESLOTEN op zondag & feestdagen

BOEK JE 
WINKELBEZOEK 
ONLINE
https://www.shop2run.com/afspraken.html

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

EXTRA VOORDELEN
op producten & service*

Levering | Installatie | Garantie | Verzekering
* Voorwaarden in de winkel

ZORGELOOS
OKTOBER

Wasmachine L8FSE96B

BEAUTY
VOUCHER

€ 75,-
t.w.v.

Vi
a 

A
EG

Nu aan:

899
949

A
T
G

5
JAAR
garantie

B
9 kg

1600 t/m

L
Rijbegeleiding Krüger
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en 
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

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 352
  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. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

www. H E R F I L . b e
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Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 

appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering aan 
nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 
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Nog steeds 
leuke geschenkmanden 

verkrijgbaar. st
eu
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rte

nd
e 

ha
nd

el
aa

rs

Feestweek
Wij zijn

1 jaar

open!

volgende 
weekGEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

FLEXIJOBBER en/of 

STUDENT VERKOOP
in slagerij voor zaterdag en zondag.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

Hair & Beauty 
SALON

HERENDAMES

BACK TO SCHOOL ACTIE 

15% KORTING 

steunt startende handelaars

Deeltijds schoonheidsspecialiste
Deeltijds kapster (± 20 uur)GEVRAAGD:

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

Alle tuinwerk, snoeien 
hagen, tuinhuis en schil-
deren. 0474/453 834

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

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78.

Oldtimermeeting “winter op wielen”
Elke 3e zondag van oktober t/m maart van 10 tot 13 uur.

17 oktober - 21 november - 19 december 2021
 16 januari - 20 februari - 20 maart 2022

Perron Noord - Vliegveld Brasschaat
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden
uw binnentemperatuur
onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 

SCREENS
7 jaar 

garantie WAAROM 
SCREENS?
BUITENZON-
WERING OF 
SCREENS
WORDEN BUITEN 
VOOR UW RAMEN 
GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
 Een erg groot verschil met gordĳ nen.
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
 uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de 
 zomer als voor een laagstaande zon in de winter.
■ Screens zorgen voor minder refl ectie op uw schermen met 
 thuiswerken of televisie.

WAT DOEN WĲ  NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s, licht-
straten, voorzetrolluiken op SOLAR... Zonwering voor grote oppervlakten.

Halloween Nightrun in Brasschaat
Op zaterdag 23 oktober- vindt de eerste Halloween Nightrun plaats in Brasschaat. 

Deze recreatieve loop- en wandeltocht start om 20u op de atletiekpiste in het Louis 
De Winter stadion en passeert ook door enkele gebouwen en accommodaties in de 
buurt. Alsook worden er animaties, lichteffecten en muziek voorzien onderweg. “De 
tocht is zo’n 7km lang en is de ideale uitstap met de familie en vrienden. We werken 
met het Corona Safe Ticket, zodat alles kan doorgaan zonder beperkingen” aldus 
Kim Barbé van het organiserende Maspoe.

“Van piepjong tot wĳ soud, samen bewegen, gewoon genieten van onze herwon-
nen vrĳ heid. Ik kĳ k er naar uit om iedereen terug te zien”

aldus Adinda Van Gerven, schepen van sport.
Bĳ  een Nightrun worden je zintuigen extra op de proef gesteld, maar net dat zorgt 
voor extra beleving. Wĳ  merken wel dat veel mensen toch ook nog een lampje mee-
brengen en zich goed refl ecterend kleden. Al doen we nu graag ook een oproep om 

zelfs verkleed mee te komen doen. Alles kan. De omloop is helemaal in het veilige park uitgewerkt. 
Deelnemen kan aan € 12 als individueel, voor groepen vanaf 10 personen is de kostprĳ s € 10, voor de kids (tot 12 jaar) is het 
€ 5. Het is een zuiver recreatief evenement, waar sport, beweging en entertainment elkaar vinden. Alle info en inschrĳ ven 
kan via de website www.nightrunbrasschaat.be 

Te koop: salon 3zit + 
1zit grijsstof, salontafel, 
tafel 1mx2m + 6 stoelen 
+ boxspring 1,60. Alles als 
nieuw €890. 0474/616 377

Ik zoek werk, strijken, 
koken & babysit. Spr. Eng. 
& NL. 0487/863 503

Te huur glv app. Tolba-
reel 13, voll vernieuwd 
€975/mnd. 0474/418 372

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n.  0495 529 527

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. €45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassa-
ge, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure € 
25. Ervaring, enkel op 
afspraak, evt. weekend. 
Ingeënt. 0496/908 029, 
Eva Strĳ bos

Ik zoek vrouw tussen 
55 en 65 j. voor vriend-
schap of eventueel rela-
tie. 0488/600 705

Te koop: gaskachel, H 
75cm-Br 62cm - L 63cm, 
buis 11cm doorsnee. Aan-
sluitingen voor propaan 
en aardgas. Heel goede 
staat. €175. 0486/245 784

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Hallo, staan jullie op het 
punt jullie wagen te ver-
kopen geef dan gerust 
een seintje 0479 091 504

UITVERKOOP Rainp-
harma producten 0478 
735 227

Te huur extra brede au-
tostnplts Hofstraat 32. 
€120/mnd 0479/381 137.

KFC BRASSCHAAT
Vrĳ dag 15 oktober 
PROV. RES - K St Job 20u00
Zaterdag 16 oktober 
U10 - EXC. Mariaburg 09u30
U8 - K. Brecht SK 09u30
U8 - Maria Ter Heide 09u30
U11 - KFC Zw. Leeuw 11u00
U11 - Nieuw Stabroek 12u30
U10 - KFC Berendrecht 12u30
U7 - SV Groendaal 12u30
U7 - KFC Martinus Halle 12u30
U21 - VK Simikos 15u
U9 - SV Noorse 17u45
1ste pl. - TOR Deurne Pir. 20u

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en betonste-
nen. voor een gratis offer-
te bel. GSM 0493/651 522
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in 
onze driemaandelijkse gratis brochure

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

DUKEBOX
Griet, Samuel, Damián en Frajill ontdekken in het 
Conservatorium van Antwerpen hun gezamenlijke 

interesse voor stukken van de befaamde jazzpianist 
en componist, Duke Ellington. In een vingerknip 

ontspruit het ingenieuze plan om met deze band een 
project op te starten als hommage aan Ellingtons 
veelzijdige oeuvre. Na een maandje speurneuzen 

in de oude Real books, worden zowel Dukes 
verborgen als gekende parels terug opgeblonken 

en in een eigen jasje gestoken.

ZSA ZSA ZSU
In een akoestische setting zorgen de drie dames van

Zsa Zsa Zsu voor een intieme en poëtische sfeer.  
Het trio geeft de luisteraar ‘vlinders in de buik’, 

net waar de term ‘Zsa Zsa Zsu’ voor staat.  De zwoele
stemmen komen in deze setting ook volop tot hun 

recht, begeleid door gitaar en contrabas.   

8 ‘OCLOCK SHADOWS
In het najaar van 2018 bundelen Bert Joris en zijn 

zoon Sam Joris de krachten voor een concert 
van het jazzoctet ‘8’oclock shadows’.

De muziek van Bert vormt het uitgangspunt. We kennen
deze goed in twee gedaantes: de bigband-versie 

en de kwartet versie.
Het octet brengt een nieuwe kleur waarmee vertrokken

 wordt vanuit openheid en vrijheid, zo worden 
de arrangementen in een nieuw kleedje gestopt 

en komt de harmonie vrij tot stand op het podium. 
Dit zorgt voor een unieke muzikale communicatie 
die terug gaat naar de essentie van de composities. 

Warm, uitnodigend, verrassend.

BrassJazz

BrassJazz wordt 
gesponsord door

Zaterdag  16/10
We pakken dit jaar graag uit met een nieuw Jazzfestival: 

‘BrassJazz’ in het Kasteel van Brasschaat. 
Een avond volledig aan jazz gewijd in de mooie omgeving van het Kasteel. 

Koop je tickets via www.cultuurcentrumbrasschaat.be en geniet van deze mooie concerten. 

Combi-ticket (bijna uitverkocht!): 
VRIEND 20 EURO / VVK 22 EURO / KASSA 24 EURO Start om 19u

8 ‘O Clock Shadows: 
VRIEND 14 EURO / VVK 16 EURO / KASSA 18 EURO Start om 21u30

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

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

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

Zeer decoratieve kroon-
luchter met 12 armen. 
Crèmekleurige kapjes in-
begrepen. Perfecte staat. 
Klein model met 5 armen 
ook beschikbaar. 
0499 548 523

Te koop gevraagd: schil-
derĳ en, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met buffelmozzarella, gegrilde paprika, 
 kerstomaat, rucola, granaatappelpitjes en 

Warme Gerechten:

- Kipspiesje met rode kool, huisgemaakte appelmoes en 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 12 oktober t.e.m. zaterdag 16 oktober

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

naam en dag van afhaling. 

Zaterdag 16/10 vanaf 10u organiseren we bij 
ons te Patio Donk “Donk Délice”, 

kom heerlijk meegenieten van onze lokale lekkernijen!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

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!

Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst  | Transparante boekhouding

Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen

Brasschaat  |  Wuustwezel   |   Merksem 
Burcht   |   Hamme   |   Lille   |   Pelt

Tremelo  |  Leopoldsburg

Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat

Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be

03/651.25.39

www.janssenenjanssen.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534

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

Ik zoek werk: poetsen 
& strijken met erv. en 
referenties. 0488/292 379

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

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren, 
deuren en dergelijke. 
Maak gebruik van kwali-
teitsverven zoals: Sikkens 
en Sigma. gsm: 0479 284 
979 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965

Te huur: dakapp. 1slk 2 
verd.Kapelsestw Ekeren-
donk € 550 0476 635 688

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031
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HOOFDMAGAZIJNIER
- Je genoot bij voorkeur van een technische opleiding, 
 of gelijkwaardig door ervaring
- Ervaring met vorkheftrucks
- Opmaken en opvolgen van productieplanning
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles
- Toezicht op orde & netheid 
- Beheer van materialen, machines & heftrucks
- Je beschikt over natuurlijke maturiteit & motivatie vaardigheden

TRANSPORTPLANNER/BEDIENDE 
LOGISTIEK
- Bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring
- Leergierig, stressbestendig, communicatief, teamplayer
- Je hebt er geen probleem mee om in shiften te werken
- Nederlandstalig met een goede kennis van Frans en Engels
- MS heeft geen geheimen voor jou
- Kennis van Navision is een pluspunt

HEFTRUCKCHAUFFEUR
- Laden/lossen van vrachtwagens
- Voeden van de productielijn
- In het bezit van een heftruckattest
- Nederlandstalig lezen, begrijpen en spreken

ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL 
MEDEWERKER  
- Commerciële aanvragen beantwoorden en opvolgen
- Opstellen van contracten en het aanmaken en verwerken van orders
- Prijsaanpassingen opvolgen en doorgeven aan klanten
- Ondersteuning van facturatie en weegbrug
- Klantvriendelijk, computervaardig, communicatief, teamplayer
- MS heeft geen geheimen voor jou
- Kennis Navision is een pluspunt
- Nederlandstalig met een goede kennis van Frans en Engels

ADMINISTRATIEF BEDIENDE 
FACTURATIE
- Klantvriendelijk, georganiseerd, oog voor detail, zelfstandig
- Computervaardig, kennis Navision is een pluspunt
- Opmaken facturen na controle
- Nederlandstalig met een goede kennis van Frans en Engels

Je bent bij voorkeur woonachtig 
in een straal van 20 km rond Kalmthout.

Christl@oudpapiermichel.be

 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer
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Donk

DAT IS WINKELEN, 
PROEVEN EN BELEVEN!

DONKSESTEENWEG 212, 2930 BRASSCHAAT
RUIME GRATIS PARKING

KOM PROEVEN VAN PATIO DONK OP 16 OKTOBER

vanaf
10u00

DONK

pa
tio

Exclusieve parfumerie
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Marten den Hollander

De Hel van
Brasschaat

Dit boek verhaalt de mythe dat rijkdom ge-
lukkig maakt. De schrijver dwaalt door de 
wereld der rijken. Hij beschrijft de leegheid 
die geld creëert... en de grote desillusie. 
“Geld vernietigt levens”

Bestel het boek
Door € 19,- over te maken op onderstaande 
bankrekening:
De Hel van Brasschaat
BE41 3771 0065 4210
o.v.v. uw naam en postadres

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Winkelcentrum

Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat

Whatsapp/gsm 0475 968673

Ontdek op

van 10 tot 18u

van 10 tot 14u
In avant-première onze

-10%
op alles

Kerstcollectie

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

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

10 X 1 KOPEN  + 1 GRATIS  VRIJKAART
Email naar hvhecke@gmail.com  of sms naar 0478 03 72 55 vermelding:

Geppetto/Kadans/lezer Brasschaatse Film + naam/adres/gsm/emailadres

Speciaal voor de lezers van de

Curieus Wuustwezel en Oud-Dorp Loenhout stellen voor in
GC Kadans op vrijdag 29 oktober 2021 om 20u15 - 20 euro

GEPPETTO & THE WHALES - PASSAGES 2021 (CONCERT)

De status van Geppetto & the Whales is fors gestegen in België 
en Nederland. Met Passages 2021 laten ze dat duidelijk horen en 
zien. Een uniek optreden in GC Kadans.
Kaarten: www.curieus-wuustwezel.be / sms 0477 60 79 81

Voor de leden van Femma, vergeet je niet in te schrĳ ven voor 
het feest van 100 jarig bestaan voor 17 oktober.

Wĳ  verwachten u.
Tel : Chris Vervliet :03.651.61.79 GSM : 0496 55 06 07

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
INSCHRIJVINGEN VOOR HET FEEST VAN ONS 100-JARIG BESTAAN
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parkbodeactueel
e-loket voor ondernemers

Brasschaat steunt dit initiatief en heeft ondertussen 
de nodige actie ondernomen. Tijdens de zomer werden 
verschillende Brasschaatse producten en vergunningen 
toegevoegd aan het e-loket die ondernemers kunnen 
aanvragen.

Met deze vereenvoudiging van administratieve procedures 
zetten we alweer een belangrijke stap om onze ondernemers 
optimaal te ondersteunen.

Alle info op e-loketondernemers.be

Dank je wel!

In augustus van dit jaar werd onze 
Duitse zusterstad Bad Neuenahr 
Ahrweiler zwaar getroffen door 
overstromingen. Inwoners en 
bestuur staan nog lange tijd voor 
een periode van rouw en herop-
bouw. 

Kort na de gebeurtenissen lanceerde het 
gemeentebestuur een hulpactie. Een 
welgemeende dankjewel aan de vele gulle 
Brasschatenaren voor hun donatie! Met jouw 
donatie heb je de slachtoffers alvast een 
steuntje in de rug gegeven.

Wil jij ook steunen? Je kan nog steeds storten 
op rekeningnummer BE51 0910 2249 7662 van 
het gemeentebestuur Brasschaat. Vermeld bij 
de mededeling steun Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

Wil je meer weten over onze verbroedering met 
Bad Neuenahr-Ahrweiler? Surf naar
brasschaat.be/bad-neuenahr-ahrweiler

We zijn er voor onze Duitse vrienden, 
in goede en kwade tijden.

Snel en overzichtelijk al je overheidsdos-
siers aanvragen? Via e-loketondernemers.be 
kan je eenvoudig al je aanvragen opstarten 
én opvolgen.
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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

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

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Iedere gemeente die zichzelf respecteert, heeft 
aandacht voor haar verleden. Daarom zĳ n er overal 
heemkundige kringen die de geschiedenis van de 
gemeente in kaart brengen. In Brasschaat hebben 
we Breesgata. Zĳ  zĳ n gevestigd aan de Miksebaan 
waar in talloze archiefdozen belangrĳ ke documen-
ten worden bewaard.
Voorzitter van Breesgata is Willy Cornelissens. Sa-
men met de andere leden van het bestuur brengt 
hĳ  drie keer per jaar een zeer verzorgd tĳ dschrift uit. 
De mensen van Breesgata worden geregeld ge-
vraagd om advies te geven. Dat gebeurt iedere keer 
als er een nieuwe straatnaam dient te worden be-
dacht. Het gemeentebestuur doet ook een beroep 
op de kennis van Breesgata als het gaat over oude 
gebouwen. Zo verdiepte Willy zich in de geschie-
denis van de oude villa genaamd “Op Hoop van 
Zegen” aan de Lage Kaart om tot de conclusie te 
komen dat dit juweeltje veel te waardevol is om te 
worden gesloopt. Want dat is hetgeen de eigenaar 
wil doen.
Verder komen er vaak studenten aan hun thesis wer-
ken in de archiefruimte van de heemkundige kring. 
Achter het gebouwtje bevindt zich Het Schuurtje. 
Wie interesse heeft in oud landbouwalaam, kan er 
een kĳ kje gaan nemen. 
Iedere eerste zondag van de maand wordt het 
heemcafé geopend. De liefhebbers kunnen er een 
Stimulo van Witkap komen proeven.
Breesgata telt 210 leden. Dat is minder dan in de 
omliggende gemeenten. Maar nĳ pender is het te 
kort aan jong bloed. Om de heemkundige kring een 
toekomst te bezorgen, zou het mooi zĳ n als er zich 
enkele jongeren zouden aanbieden. Daarom hoopt 
Willy dat thesisstudenten het eens in overweging 
willen nemen om te “blĳ ven plakken”, en dan niet al-
leen in het heemcafé. Er is immers voldoende werk 
te verrichten om het verleden van de parkgemeente 
verder te bewaren en te reconstrueren.

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Boomstronken frezen, 
onmiddelĳ ke prĳ sofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel

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

tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

schil-
derĳ en, spullen van zol-
der, enz. 03/663 65 70

voor één dag 
per week. Referenties 
gewenst. Reactie via 
cccm720@gmail.com

pannen, her-
stellen, vern. dakgoten. 
0489/717 125

meer energie terug fit. 
0479/995 582

Lezing door Joren Vermeersch, donderdag 14 oktober 2021  om 20 uur. Ons Middelheem, 
Bredabaan 425, Brasschaat. De mythe wordt ontkracht dat Vlaanderen minder hard getroffen 
werd door de pest dan andere regio’s. Jarenlang opzoekwerk in de Brugse archieven leidde tot 
de baanbrekende ontdekking dat de epidemie verwoestend toesloeg in 1349 in Brugge. De 
pest teisterde toen heel Europa en roeide een derde van zĳ n bevolking uit, een van de grootste 
rampen uit onze geschiedenis. Na de pest was de wereld veranderd: sociale confl icten tussen 
werkgevers en werknemers, tussen edelen en pachters, tussen vorsten en burgers; migratiegol-
ven; alles werd anders. Jeroen Vermeersch (°Brugge, 1981) is Master in de Rechten en Master 
in de Geschiedenis (UGent). In 2015 won hĳ  de André Schaepdrĳ verprĳ s voor zĳ n studie over 
de Zwarte Dood. Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder 
“Activiteiten”. Deelnameprĳ s, in voorverkoop: € 8; niet-leden € 12; <25 jaar € 4. (overschrĳ ven 
op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “Zwarte Dood”) 
Inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  Ria Keysers (T. 03 652 12 86).

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

1349: HOE DE ZWARTE DOOD VLAANDEREN EN EUROPA VERANDERDE

Zoveel mooie herinneringen ...

Peter Dewolf
° Ekeren, 23 juni 1959   † Antwerpen, 5 oktober 2021

echtgenoot van Patricia Van Rooy

Jean † en Chris Dewolf-Wesenbeek,
zijn moeder,

Patrick en Karin Dewolf-De Backer,
Luc en Hilde Dewolf-Vanminsel,
Frank en Isabelle Van Rooy-Vancompernolle,

zijn broers, schoonbroer en schoonzussen,
zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

Wij nodigen u graag uit samen met ons van hem afscheid 
te nemen in “Uitvaar taula Brasschaet”,

Augustijnslei 58 te Brasschaat, 
op zaterdag 16 oktober 2021 om 10.30 uur.

Aansluitend heeft de asbijzetting plaats in het urnenveld
op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum, Miksebaan.

Rouwadres:
Patricia Dewolf-Van Rooy p.a. Quirijnen I Sereni,

Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/peterdewolf

03 650 15 15  ·  SERENI.BE
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder

werk aan, gronden, ... UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk 
voorschot, geen makelaarskosten

& geen eindeloze bezoeken?

Tel. 0475/84.14.31

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

UiTPAS Van Polder tot Kempen komt eraan!
“Jouw spaar- en kortingskaart

voor vrĳetĳdsactiviteiten in de regio”
De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, 
Schoten, Stabroek, Wĳnegem en Wuustwezel bundelen de 
krachten en lanceerden op 1 oktober de UiTPAS. Met deze 
vrĳetĳdspas kan je punten sparen en inruilen wanneer je deel-
neemt aan sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. “Méér men-
sen méér laten beleven, dat is het doel van de UiTPAS”, be-
nadrukt de regionale UiTPAS-coördinator Bianca Delaruelle.
Punten sparen en omruilen
De UiTPAS is een spaarkaart voor iedereen die in Vlaanderen 
en Brussel wil genieten van vrĳe tĳd. Wanneer je deelneemt 
aan een UiTPAS-activiteit, verdien je punten. Verzamelde 
punten kan je inruilen voor extra voordelen. Denk aan een 
gadget, een gratis ticket voor een voorstelling, een korting 
op een boek, een drankje na een concert en zoveel meer!
“Scan gewoon je UiTPAS aan de spaarzuil of scan de QR-
code met je smartphone als je deelneemt aan een activiteit. 
Bĳvoorbeeld als je naar een concert of tentoonstelling gaat, 
of als je gaat zwemmen. Je gespaarde punten kan je daarna 
omruilen voor leuke voordelen. In alle UiTPAS-gemeenten in 
Vlaanderen en Brussel kan je op zoek gaan naar een korting, 
gadget of cadeau of een unieke beleving. En dat bĳ meer 
dan 2.000 organisatoren”, verduidelĳkt regionaal coördina-
tor Bianca Delaruelle.
Waar kan je uitpas gebruiken en kopen?
Je kan kiezen voor activiteiten dichtbĳ huis, in de deelne-
mende gemeenten van Van Polder tot Kempen. Maar jouw 
voordelen gelden ook in alle 90 gemeenten in Vlaanderen 
die deelnemen aan UiTPAS. Op de website www.vanpolder
totkempen.be of op de website van jouw gemeente vind 
je een overzicht van alle UiTPAS-activiteiten. Je ontdekt er 
eveneens wat de ruilvoordelen in onze regio zĳn.
Vanaf 1 oktober kan je jouw UiTPAS aankopen bĳ één van 
de vele verkooppunten in de regio. De UiTPAS is persoonlĳk 
en levenslang geldig. Je betaalt € 5 voor je UiTPAS. Ben je 
jonger dan 18 jaar? Dan betaal je € 2. 
“Mensen met een laag inkomen betalen zelfs maar € 1 voor 
een UiTPAS”, onderstreept Bianca Delaruelle. “Wie recht 
heeft op een verhoogde tegemoetkoming of in schuldbe-
middeling is, krĳgt 80% korting bĳ deelname aan activitei-
ten in de regio Van Polder tot Kempen. Bĳvoorbeeld op het 
jaarlidgeld van je jeugdbeweging, maar net zo goed op een 
ticket voor een theatervoorstelling.”
Welkomstvoordelen
Bĳ de aankoop van je UiTPAS geniet je onmiddellĳk van de 
welkomstvoordelen. Een greep uit het gratis assortiment in 
de regio Van Polder tot Kempen: lokale lekkernĳen (choco-
lade, honing ...), gratis toegang tot een museum, een drink-
beker, een poncho, een wandelkaart, geschenk- en waarde-
bonnen, een cinematicket, een rugzakje, een fietslamp en 
nog veel meer!
“Breng zeker je identiteitskaart en/of Kids-ID van je gezins-
leden mee naar het UiTPAS-verkooppunt. Kom je in aanmer-
king voor het kansentarief? Zorg dan ook voor een attest van 
verhoogde tegemoetkoming of schuldbemiddeling”, besluit 
Bianca.                      Meer info? www.vanpoldertotkempen.be
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

TE HUUR UNIEK, ZON-
NIG DAKapp  met  2 
T E R R A S S E N  ( Z u i d ) , 
BRASSCH. CENTRUM: 
2 slpK, open KK, living, 
badk, apart WC, berging. 
Bouwj: 2008. INSTAP-
KLAAR en onm. vrij. € 
860 Tel: 0474 327 688 

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag fl exĳ ob zĳ n

Bakkerĳ  Van Hunsel
03/645 04 47

TUINAANLEG 
EN TUINONDERHOUD
Tuinaanleg en tuinonderhoud; 
Snoeien en vellen van bomen; 
Stronken uitfrezen; vrĳ maken 
van bouwpercelen; Aanleg 

gazons: inzaaien, grasmatten, 
kunstgras; Werkt ook met 
onderhoudscontracten; 

Proper maken van opritten.

Gevraagd: 

GEMOTIVEERDE 
VERKOOPSTER 

met ervaring voor ong. 
30u per week in 

AMBACHTELĲ KE 
SLAGERĲ  MAES. 

Tel. 0491 105 828

Monique Van Noten zingt 
alle soorten kerkelijke 
vieringen. 0495/427 828

ALLE TERRASREPARATIES
-Zoals uitslĳ pen van slech-
te voegen van terrassen + 
terug opvoegen. -Vervan-
gen van kapotte tegels 
-Vervangen van putdek-
sels, enz. Gratis offerte. 
0491/883 597

Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 
vliegenramen. Gratis off. 
0493/651 522

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Te koop gevraagd: klei-
ne caravan tot 750kg. Mag 
werk aan zĳ n, ook ouder 
model. Tel. 0492/263 118

Schilderw. gyproc, la-
minaat, bezetten, gratis 
prĳ soff. 0467/327 615

Ramen, deuren, rollui-
ken, zonwering en kleine 
renovatiewerken 
www.donovan-tack.be

Te koop Infraplus & sau-
na 2 pers. + reservelamp 
nieuwprijs 3000 euro, 
vraagprijs 1500 euro. 
Weg wegens plaats-
gebrek. 0475/965 584

Gevraagd: Oude brom-
fiets, jukebox, flipper-
kast, buitenboordmo-
tor, oude benzinepomp 
boot, oude wapens, re-
clameborden, ect.  +32 
646 331 823

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79
Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage en 
afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534
Personeel gezocht voor 
bediening in feestzaal 
03/653 27 27
Gratis ophaling van oud 
ĳ zer, bestek, elektr. toest. 
0492/543 007

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

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be
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Deuren  Ramen  Veranda’s Zonwering  Rolluiken

ONZE TROEVEN 
Prijs kwaliteit - Personeel met ervaring

Slechts 1 contactpersoon van A tot Z
 

Exclusieve verdeler van GAYKO

WWW.WITT.BE  WWW.GAYKO.DE

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

Mater Dei Driehoek viert feest!
Elke maand vieren wĳ  alle jarigen. We maken er een gezellig 
samen zĳ n van. We dansen, zingen en springen… Waar is 
dat feestje? In Mater Dei Driehoek is dat feestje!

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wijderen coniferen en 
laur. hagen. Uitfr. stron-
ken. 0498/714 812

Strĳ kpunt Candy. Geen 
tijd om te strijken? Bel 
me, ik doe het voor jou 
met plezier. Regio Bras-
schaat... Meer info op 
0478 404 983

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

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

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
Schoten – Kruiningenstraat 12: Gunstig gelegen 
- te renoveren gelijkvloers appartement met inkom, 
woonkamer, 2 slaapkamers, wc, berging, badkamer, 
keuken, veranda, tuin, garage en gemeenschappelijke 
kelder. Bezichtiging enkel na afspraak:  bij voorkeur op 
donderdag: 18u - 20u en zaterdag : 10u - 12u.

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

Te koop: residentieel 
HOEKAPPARTEMENT, 1st 
verd., 3slpks, 3terassen, 
garage. Centraal gelegen 
in parkdomein. Vanaf prĳ s 
€ 499.000 + € 25.000. 
Immo Cornelis & Partners 
T. 0477 921 766

Ik koop alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

Te koop: Gelĳ kvl appar-
tement met garage te 
Brasschaat MTH op Bre-
dabaan 977. VP € 205.000 
T. 0485 037 965

De klusman alle klussen 
top prijs/kwaliteit gsm 
0495 242 444

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw en strĳ kster. 
Liefst op maandag. Ik 
werk grondig en zelfstan-
dig. GSM 0465 757 370

Ik zoek werk als poets-
vrouw en doe ook uw 
strĳ k. 0465/545 708

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. 0496/433 007 geef 
goede prĳ s. Peter

Te koop: gerecycleerd 
machine gevelsteen ± 
10000 stuks. 
0496/882 985

App Brassch. Centr te 
huur: gr. liv., nieuw kkn 
met toest., 2 slpks, 1 kl. & 
gr. berging, bdk inloop-
douche, apart toilet. Par-
keerpl met berging. Vrĳ  1 
dec. Te bez. na afspr. op 
zon. tss 10 en 12u, ma. tss 
19 & 21u. Tel. 0479/433 
862 of 0496/996 036 na 
17u

Te koop  babymatras, 
wieg, hekje, enz. 0495/530 
9 6 0 ,  0 3 / 3 2 5  9 5  4 0

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534
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ONZE SHOWROOM BEZOEKEN? MAIL OF BEL ONS VOOR UW (PERSOONLIJKE) AFSPRAAK.

Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  I  Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  I  Zaterdag: 09u-12u 
Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout I  t +32 3 666 81 14 I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Wanneer vakmanschap het verschil maakt

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

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei . 
0475/897 634 vrĳ 1/11. 
prĳs €70

Te koop droog brand-
hout, thuis gebracht, kant 
en klaar. 0495/914 096

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, 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
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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

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
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 & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

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  

MAANDAG    11
DINSDAG     12
WOENSDAG   13
DONDERDAG    14
VRĲDAG        15
ZATERDAG     16

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    18
DINSDAG    19
WOENSDAG   20
DONDERDAG       21
VRIJDAG      22
ZATERDAG       23

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

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

I k  z o e k  w e r k 
gypr.,schild., lamin., be-
zetw., tuinw. m. erv. € 
16/u. 0492/148 886

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

CALPE TE HUUR:Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳk, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vl., gratis wifi, foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392

Ik  zoek werk,  tu in, 
schilder, klusjes €17/u 
0466/287 080

Te koop: Zibro vuurtje 
R617E. Nieuw, nooit ge-
bruikt. Prĳs €80. Telefoon 
03/645 20 18

Kapper a. huis, ook mani- 
& pedicure. Wimpers o. 
afspr. thuis. 0491/938 913

Dame geeft computer-, 
smartphone-, tabletles 
aan huis. Mail, foto’s, it’s 
me, covidsafe, plf, SpTH, 
app’s installeren, iphone, 
etc. 0479/872 410

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE

SLAGERIJ
SCHELTJENS

Kapellen/Hoogboom

zoekt

VERKOOPSTER
&

KEUKEN-
MEDEWERKER

03/664 20 18

Tuinwerken,
snel, proper, kwaliteit

0492/441 080 Luc

Gespecialeerde voet-
verzorgster komt aan 
huis. Agnieszka 
0484/949 951 

Ik zoek gratis spullen 
voor rommelmarkt. T. 
0485/300 437

Te huur garagestaan-
plaats Gooreind. Tel. 
0473/992 301

Gratis ophaling oud pa-
pier, karton. Info Bart. 
0492/543 007

Natuurlijke huidver-
zorging Schoonheids-
specialiste Sanne www.
approachingnature.be 
0478 735 227
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WELKOM  

WWWWWW.HHEYYLEEEENNNNEEXXCCCLLUUSSSSIEEFFF..BBEVastgoed voor een eeexxxclllusssieef lleevveeennn

Voor de verkoop van uw eigendom bij 

Heylen Exclusief, onderdeel van  

Heylen Vastgoed. Onze unieke 

werkwijze brengt uw pand in beeld 

bij de juiste mensen en op de juiste 

manier. Dat doen we onder meer met 

een eigen juridische afdeling, prachtige 

dronevideo’s en een luxueuze brochure. 

Én de kennis van wonen van al onze 

medewerkers. Die combinatie geeft uw 

eigendom namelijk het meeste kans op 

verkoop.

Benieuwd naar onze exclusieve aanpak?  

Kom langs in ons kantoor op de 

Bredabaan 260 te Brasschaat, mail naar 

brasschaat@hheeyleeennnvastgoed.be of  

bel 03 555 41 11 voor een afspraak.

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg II Herentals I Lier I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming

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 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

Keyboard-pianoles, 
geen notenkennis vereist. 
0477/618 945

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


