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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.

03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

HONDA HYBRIDE SUV’S

Vanaf € 27.980

OPTIEK DE BEENHOUWER

03 651 84 45
optiekdebeenhouwer@outlook.com
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

*Bij aankoop van 1 paar Smartlife brillenglazen. 
Actie loopt tot 31/12/21 (voorwaarden in de winkel)

1 paar DriveSafe
brillenglazen
! CADEAU !*

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

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

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar

en maken er
iets moois van!
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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

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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!
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Feestweek

Nog steeds 

leuke geschenkmanden 

verkrijgbaar.

De aanmelding gebeurt digitaal. Vervolgens krĳ gen jullie een offi cieel inschrĳ vingsfor-
mulier toegestuurd met de vraag om dit bĳ  een eerste bĳ eenkomst in te leveren. De in-
schrĳ ving is pas voltooid na indiening van het offi cieel inschrĳ vingsformulier en betaling.
Inschrĳ ven kan tot uiterlĳ k 1 november 2021
1) Surf naar www.jacobusenantonius.be
2) Klik de tegel ‘Inschrĳ ven eerste communie 2022’ of ‘inschrĳ ven vormsel 2022’ aan.
3) Vul de opgevraagde gegevens in.
4) U ontvangt een  mail ter bevestiging.
Vragen? Contacteer mevr. Mimi Smet via mimi.smet1@gmail.com of 0486 329 933

INSCHRIJVEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2022 IN PASTORALE
 EENHEID HH. JACOBUS EN ANTONIUS (BRASSCHAAT/KAPELLEN)

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken
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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

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

GEVRAAGD

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

COFFEE EXPERIENCE
IN EVERY SENSE

Ontdek de ultieme koffie beleving met de
Smeg Bean to Cup automatische koffiemachine 
en ontvang een gratis Bean to Cup Cadeaubox 

t.w.v. € 50

Scan voor
de actievoorwaarden

GRATIS Bean to Cup
Cadeaubox
t.w.v. € 50

2 x 500g
Lavazza espresso

koffiebonen
1 x SMEG

waterfilter

2 x
espresso

kopje

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering aan 
nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken

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

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.

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be
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Word huishoudhulp bij Van Osta en kies voor jobzekerheid en een 
familiale sfeer +

www.poetsdienst-vanosta.be

ONZE KANTOREN :  
Brasschaat | Bredabaan 152 (NIEUW)
Kapellen | Vredestraat 9 
Schoten | Th. Van Cauwenberghslei 42 

VAN OSTA – JOBS

---

---

Tel  0493 51 29 39

hilde@vanosta.net

Bezoek vrijblijvend ons nieuw kantoor te Brasschaat. 
Wij breiden uit en zoeken extra 

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag flexĳob zĳn

Bakkerĳ Van Hunsel
03/645 04 47

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

ALLE TERRASREPARATIES
-Zoals uits l i jpen van 
slechte voegen van ter-
rassen + terug opvoegen. 
-Vervangen van kapotte 
tegels -Vervangen van 
putdeksels, enz. Gratis 
offerte. 0491/883 597

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

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

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

G A R A G E V E R K O O P 
24/10/21 Hanendreef 
82, 84 & 88, Brasschaat

Te koop voederhuisje 
vogels nieuw gemaakt. 
0493/586 827

Te koop inbouwhaard op 
hout Barbas i.g.st. Pr.o.t.k. 
0475/474 512

Te huur gelĳkvloers appt 
1 slpk, tuin, garage, Bras-
schaat. Alle comfort. € 
780 0495/328 386

Te koop: houtkachel, al-
lesbrander, goede staat. 
€ 330 0492/263 118

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

Gezocht plus baasje 
v o o r  h e rd e r s h o n d . 
=  gedee lde  zorg  + 
w a n d e l i n g e n .  V e r -
trouwd met het  ras. 
0497 864 947

Gevraagd werkvrouw 
voor afwas en poesten. 
0473/324 568
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Alle dagen 
van 16 tot 24 
oktober 2021

Telkens van
11 tot 17 uur

Paul De Beenhouwer - Marcel Janssens - Gisela Bertels - Leo Dom
Jeanne Van Heurck - Gerda Beniest - Lydia Balliauw

2930 Brasschaat

GRATIS TOEGANG

stellen
tentoon

Meer dan 30.000 euro
noodsteun voor zusterstad

Het gemeentebestuur van Brasschaat en haar inwoners en 
de gemeente Kapellen schenken meer dan 30 000 euro 
noodsteun aan Duitse zusterstad Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
Daarnaast biedt ook het verbroederingscomité financiële 
steun aan.

“Met deze financiële bĳdrage hopen we onze zusterstad 
een hart onder de riem  te kunnen steken en hopen we dat 
ze ondertussen de wederopbouw succesvol hebben aan-

gevat”, aldus waarnemend burgemeester Philip Cools.
Tĳdens de afgelopen zomer trof een storm onze zusterstad 
met de nodige overstromingen en wateroverlast tot gevolg. 
Er was veel schade aan historische gebouwen, bruggen wa-
ren ingestort en er waren helaas talloze slachtoffers. Meteen 
zette onze gemeente de nodige acties op touw om hen fi-
nancieel te ondersteunen. En ook onze inwoners tastten in 
hun geldbuidel om steun te bieden. 
Het gemeentebestuur voorziet 25.000 euro aan noodsteun. 
Onze inwoners zamelden samen bĳna 5.000 euro in en de 
gemeente Kapellen bood 2.500 euro aan. 
Op zaterdag 9 oktober trokken waarnemend burgemeester 
Philip Cools, schepen voor de Verbroedering Adinda Van 
Gerven en Carina Verster van het Verbroederingscomité 
naar Bad Neuenahr-Ahrweiler om daar symbolisch de che-
que van ruim 30.000 euro te overhandigen. 
“Het vele leed hier in Wallonië en de dramatische nacht in 
Bad Neuenahr - Ahrweiler hebben vele Brasschatenaren diep 
in hun hart geraakt. Daarom is verbroederen ook steunen!

Een welgemeende dank aan iedere burger die op één of 
andere wĳze zĳn steentje bĳdraagt in de wederopbouw 
van onze zusterstad aan de Ahr”, aldus schepen van het 

Verbroederingscomité Adinda Van Gerven.

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met gerookte zalm, koolrabi, komkommer, 

- Salade met zoete aardappel, paprika, kerstomaatjes, 

Warme Gerechten:

- Zeebaars met knolselderpuree, worteltjes, 

- Pasta alle Norma, met aubergine 

- Aubergine gevuld met gewokte groentjes en 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 19 oktober t.e.m. zaterdag 23 oktober

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

naam en dag van afhaling. 

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

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be

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

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

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

Te koop: residentieel 
HOEKAPPARTEMENT, 
1st verd., 3slpks, 3ter-
assen, garage. Centraal 
gelegen in parkdomein. 
Vanaf prĳs € 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: Gelijkvl ap-
partement met garage 
te Brasschaat MTH op 
Bredabaan 977. VP € 
205.000 T. 0485 037 965

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

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

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

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

Tuinwerken,
snel, proper, kwaliteit

0492/441 080 Luc

Gespecialeerde voet-
verzorgster komt aan 
huis. Agnieszka 
0484/949 951
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BREDABAAN 232  |  2930 BRASSCHAAT  |  TEL: 03/651.48.62

Vanaf november ook 
ontbijt op zondag

NIEUWE OPENINGSUREN
Maandag, donderdag, vrĳdag, zaterdag

open van 8u30 tot 17 uur, zondag van 9 tot 13 uur
Dinsdag, woensdag en feestdagen gesloten

Openingsuren:
dinsdag - vrijdag: 10.00 - 18.00

zaterdag 10.00 - 17.00

Bredabaan 313 -Brasschaat 
tel. 03/29766 99 

tegenover slagerijGysels

BON
2 gratis

drumsticks
Geldig tot 27/10/2021 zolang 

de  voorraad strekt
1 bon per klant

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN

SALADES EN GROENTJES

steunt startende handelaars

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!

Eindelĳk! De geplande jubileumconcerten voor ons 65-ja-
rig bestaan hebben we noodgedwongen moeten opschui-
ven van eind 2020 naar eind 2021: het wordt nu een BMO-
66-viering met 2 knallers van formaat, waarbĳ jullie de 
keuze hebben tussen een avondconcert op zaterdag of een 
namiddagconcert op zondag. Naar goede gewoonte bie-
den wĳ jullie erg gevarieerde programma’s met licht-klas-
sieke nummers naast volkse melodieën met Griekse, Itali-
aanse en Spaanse inslag. De inbreng van dwarsfluit, hobo, 
klarinet en zang zorgt voor nog meer muzikale kleur in het 
geheel.  Praktische info: GC Kadans – Achter D’Hoven 15 – 
2990 Wuustwezel. Zaterdag 11 december 2021 om 20.15u 
– deuren open om 19.00u. Zondag 12 december 2021 om 
14.30u – deuren open om 13.30u. Kaarten à € 15 uitslui-
tend via www.curieus-wuustwezel.be (0477 60 98 – indien 
geen internet). Veel dank aan alle trouwe fans die nu al ge-
reserveerd hebben en aan al die anderen die dat morgen 
gaan doen… Wĳ kĳken alvast uit naar het ‘grote weerzien’! 
Jullie ook? Meer info? Marcel De Cauwer: 0473 85 20 48.

J E  H E B T  E R  M A A N D E N L A N G  N A A R  U I T G E K E K E N … :

DE EERSTE CONCERTEN VAN HET 
BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST

NA DE CORONATIJD!

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE



Bredabaan 146 - 2930 Brasschaat
Tel. 0478 32 52 03

sabino.analco@telenet.be

VERKOOPSTER GEVRAAGD
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Brasschaatse sportwereld herleeft!
Dagen, weken, maanden, zelfs jaren was het ‘voorzichtig of 
niet’ sporten. Nu kunnen we er eindelĳ k terug in vliegen. 
Samenkomen, bĳ babbelen… Samen scoren! Sportschepen 
Adinda Van Gerven moedigt iedereen aan om bĳ  één of 
meerdere sportclubs aan te sluiten. ‘Deel uitmaken van een 
sportief team is een win-win voor de club én de sporter’, al-
dus Adinda.

Neem alvast een kĳ kje op
www.brasschaat.be/vrĳ etĳ d/sport/sportclubs

voor het aanbod in onze gemeente.

GEZOCHT:  BORIS !
Kattin, 11 jaar oud.

Klein van gestalte, gechipt. 
Zwart/wit.

Verdwenen sinds 3/10 omgeving
Wipstraat - Claesdreef - kerkhof. 

Heeft dringend medicatie nodig.
Poes van m’n overleden zoon. 

Zit ze in uw tuinhuis?
Of hebt u ze meegenomen?

Gelieve contact op te nemen op 
het volgende nummer:

0485/100 596 
M.L. Van Hal 

Bistro Nottebohm

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest

BIJ AFGIFTE VAN DEZE COUPON 

VRIJDAG 29 OKTOBER
 KREEFTEN DEGUSTATIEMENU 

VLAAMS ONTBIJTBUFFET 

Tomatenroomsoep met balletjes
 of 

*******
Rundssteak met sla ,frietjes en saus naar keuze

Of
Mosselen natuur met frietjes

******

steunt startende handelaars

Maak nu uw afspraak!
03 843 33 71

Bredabaan 165, 2930 Brasschaat

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

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

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

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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GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

DE WILDSUGGESTIES ZIJN ER WEER!

 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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Hair & Beauty 
SALON

HERENDAMES

steunt startende handelaars

Deeltijds schoonheidsspecialiste
Deeltijds kapster (± 20 uur)

GEVRAAGD:
QUIZAVOND! 
Ongetwijfeld heeft u zin in een avondje ongedwongen 
quizplezier want het mag opnieuw! Schrijf dan zeker in op de 
quizavond van de culturele raad van Brasschaat die zal plaats-
vinden op vrijdag 26 november 2021 om 20 u stipt (deuren 
19.30u) – OPGELET NIEUWE LOCATIE: Dienstencentrum 
VESALIUS via parking KLINA. Quizmaster Dirk COP zal uw 
kennis over algemene onderwerpen peilen. Inschrijven kan 
tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel 
centrum, tel. 03/650.03.40 -  mail cultuurraad@brasschaat.be en 
mits overschrijving op rekening nummer  BE89 3631 8741 8285   
van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 19 november as.

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…

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Marita De Ridder, weduwe van kunstschilder Bruno 
Vekemans, heeft een dagboek klaar waarin ze de 
strĳ d van Bruno tegen de ongeneeslĳ ke ziekte my-
elofi brose beschrĳ ft. “Wĳ  hebben dat toch goed 
gedaan” is de naam van het boekje. Marita schenkt 
de opbrengst aan het de Duve Institute waar ver-
schillende groepen artsen dagelĳ ks werken aan het 
verbeteren van de kennis en de behandeling van 
kanker en myelofi brose.
Het boekje werd voorgesteld in een volle Sint-Jo-
zefskapel. Antwerps galeriehouder Paul Verbeeck 
waarmee Bruno intens samenwerkte, schreef een 
voorwoord en hematoloog Stef Meers verzorgde 
het nawoord.
Bruno Vekemans overleed in juli 2019. Hĳ  is intussen 
tot ereburger van Brasschaat benoemd en het ge-
meentebestuur plaatste een herdenkingsbank naast 
de strooiweide op het kerkhof in Maria-ter-Heide.  
Marita beschrĳ ft in het boek ook de 30 jaar waarin ze 
met Bruno liefde en kunst deelde. Het werk bestaat 
uit dagboekfragmenten en foto’s van Marita en ge-
dachten, brieven, cartoons en kleurenillustraties van 
Bruno. Het begint bĳ  haar ontmoeting met Bruno 
in 1989 om uiteindelĳ k bĳ  2011 te komen, het jaar 
waarin het met Bruno bergaf ging. Marita gaat geen 
taboe uit de weg. Ze beschrĳ ft heel minutieus hoe 
de euthanasie verliep. Er wordt ook veel aandacht 
besteed aan de uitvaart op 27 juli 2019 in Maria-ter-
Heide.
Vekemans was een gewaardeerd kunstschilder. Het 
exposeerde wereldwĳ d. Hoogtepunten in zĳ n schil-
derscarrière zĳ n zeker de werken die hĳ  maakte op 
basis van zĳ n reizen naar Cuba en Congo. 
Op 14 november vindt er een tentoonstelling van 
zĳ n werk plaats in de Verbeke Foundation in Kem-
zeke en in december is er werk te bekĳ ken in de ga-
lerie van Verbeeck in Antwerpen.
“Wĳ  hebben dat toch goed gedaan” kost 20 euro 
en is te bestellen via De Lezer vzw op het nummer 
03.663.21.93 of 0479.29.18.56.

Op vrĳ dag 3 december 2021 geeft de Nieuwe Kompag-
nie  een optreden  in zaal Polygoon, Kapellei 15. Zĳ  bren-
gen het stuk BEDRIEGER BEDROGEN!. Wil je met ons mee 
gaan kĳ ken, geef dan voor 20 november een seintje aan 
Robbie (robbievanbourgonie@gmail.com of 03/6513987).  
Je stort, na bevestiging door Robbie, 13 euro per persoon 
op het rekeningnummer van KWB St Jozef Driehoek  BE92 
7895 5101 8723  met de vermelding van je naam en het 
aantal personen. Wĳ  hopen je op deze toneelvoorstelling 
te mogen begroeten.

KWB DRIEHOEK KIJKT TONEEL

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

Te huur: resid. stijlvol 
app. van 1994 in Schilde-
hof. Rustig met parktuin 
v. 4000m². Hall m. toilet, 
ruime living, gr. keuken, 
3 slpks, 2 badk. m. toilet, 
ruim zomerterras. 1 V met 
lift, berging, staanpl. in 
garage. vrĳ  €1275/mnd 
+ kost € 150/mnd 
0474/409 223

Dakwerken, pannen, 
schouwen, roofi ng, kleine 
en grote werken, ontmos-
sen bĳ  de goedkoopste 
v.d. streek Tom  en Kenny. 
0491/758 399

KFC BRASSCHAAT
Vrĳ dag 22 oktober 
Gew. RES - Maccabi Antw. 20u
Zaterdag 23 oktober 
U8 - KSVB Driehoek 09u30
U9 - VK Simikos 09u30
U10 - FC Merksem 09u30
U6 - Tor Pirates Deurne 11u00
U11 - EXC Essen 11u00
U13 - K.Kalmthout SK 11u00
U11 - KSK ‘s Grav. 12u30
U12 - Heibos SV 12u30

Kelners m/v
 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
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Functie: Als manager ruimte en wonen ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en 
uitvoeren van ruimtelijke beleidsplannen en beleidskaders van de afdeling Ruimte & 
Wonen. Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast 
team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de 
ruimtelijke uitdagingen. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar 
zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Op basis van duidelijke afspraken en 
positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.

Profiel: • Master diploma of Bachelor diploma gecombineerd met 4 jaar ervaring in 
ruimtelijke ordening • Competenties in het ontwikkelen van een ruimtelijke visie en 
beleidsvisies over ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en wonen • Kennis van 
ruimtelijke planning en complexe planningsprocessen, ruimtelijke ordening en milieu, 
handhaving en huisvesting.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en 
vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans? Heb je sterke technische 
talenten? Ben je gepassioneerd door ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening, 
milieu, handhaving en huisvesting?

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job 
via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft,  
organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van 

een werfreserve van 2 jaar (m/v):

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 24 oktober 2021. Bezorg ons naast je CV, 
een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister 
(max 3 maanden oud).

MANAGER 
RUIMTE & 
WONEN  
• Niveau A1a-A3a
• Contractueel 
• Voltijds
• Onbepaalde duur

Bosgroepen Antwerpen Zuid en Noord
gaan samen verder!

Op 10 oktober 2021 zagen meer dan 125 boseigenaars en 
bosliefhebbers elkaar terug over de toekomst van een ge-
meenschappelĳke bosgroep. De fusie is het resultaat van 
een constructieve samenwerking, en dat mocht gevierd 
worden.
Even terug in de tĳd waarbĳ vzw Bosgroep Antwerpen 
Noord en Zuid in de loop van 2005 en 2006 het levenslicht 
zien.  Beide organisaties bouwen een actieve werking uit 
waarbĳ bossen en hun boseigenaars centraal staan.  Onder-
steund door de Provincie Antwerpen en Vlaanderen, bieden 
ze een uitgebreide dienstverlening aan in samenwerking 
met verschillende lokale partners op het terrein. Bosgroe-
pen worden zo een betrouwbare partner in het buitenge-
bied om meer en beter bos te realiseren samen met hun 
eigenaars. Beide bosgroepverhalen kennen echter ook heel 
wat gelĳkenissen waardoor in 2019 voor de eerste keer naar 
elkaar wordt gekeken om de krachten te bundelen.
Met heel wat betrokken boseigenaars als bestuurder of vrĳ-
williger start zo een traject van mogelĳke fusie. Sterktes en 
kansen worden benut, mogelĳke valkuilen benoemd. Wat 
volgt is een verkenning van elkaars werking en regio, elkaars 
aanpak en toekomstbeeld. De medewerkers ervaren de 
nieuwe mogelĳkheden van doorgedreven samenwerking 
en bouwen hierop verder. Boseigenaars worden gebriefd 
via allerhande communicatiekanalen, er volgt zelfs de kans 
om voor een nieuwe naam te stemmen.
En zo kwamen Bosgroep Antwerpen Noord en Zuid op 10 
oktober samen en werd beslist om samen te gaan in de 
nieuwe Bosgroep, Bosgroep Antwerpse Gordel vzw. Co-
voorzitters Martine Van Goethem en Frederic van Haaren: “In 
deze nieuwe naam is het gevarieerde en uitgestrekt nieuw 
werkingsgebied vervat, met een verwĳzing naar associaties 
zoals de Fortengordel en de Antitankgracht die beide Bos-
groepen verbindt. Maar zeker ook naar gordel als verbinden, 
werk maken van verbindingen tussen kleinere individuele 
bospercelen en inzetten op de corridorfunctie. Als nieuwe 
Bosgroep willen we ook mensen verbinden en samen-
brengen van boseigenaar, partner, vrĳwilliger en burger.”
Bosgroep Antwerpse Gordel is een vereniging van zo'n 
1066 leden-boseigenaars en meer dan 500 bosliefhebbers. 
Met een personeelsteam van 8, en met talrĳke vrĳwilligers 
en bestuurders, zet ze verder in op de 11.855ha bos in 
huidig beheer om te werken aan beter bos samen met de 
boseigenaars. Daarnaast krĳgt ook nieuw bos aandacht en 
werden alleen al in 2020 21.185 nieuwe boompjes geplant.
In het plantseizoen 21-22 alleen al, staan via plantacties 
met gemeentes zo'n 17.7 ha nieuw bos op het programma. 
Maatschappelĳke thema's als bosuitbreiding, ecosysteem-
diensten, evenwicht tussen economie en ecologie, klimaat-
weerbaarheid van onze bossen, allen krĳgen hun plaats in 
deze unieke samenwerking tussen boseigenaars.
Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Na-
tuur: “Bescherming, beheer en uitbreiding van onze bos-
sen staan hoog op de agenda van private eigenaars en 
overheden, zo ook bĳ provincie Antwerpen. Om nog meer 
Antwerpse bossen in de toekomst in beheer te krĳgen bĳ 
onze Bosgroepen én om de uitdaging rond bosuitbreiding 
aan te gaan, is een versterkte samenwerking een absolute 
meerwaarde. Naast technisch-administratieve ondersteu-
ning tĳdens de fusieoperatie, dragen we vooral de kennis 
en kunde van de Bosgroepen uit naar alle boseigenaars in 
onze provincie. Daarom herhaal ik telkens deze boodschap: 
heb je een vraag over bos? Bel jouw Bosgroep!”.
Bosgroep Antwerpse Gordel vzw, als dé referentie voor 
bos, gaat vanaf vandaag samen verder met de vele bosei-
genaars en de partners in het buitengebied voor een duur-
zame toekomst.
De provincie Antwerpen telt na deze fusie 3 Bosgroepen. 
Met de financiële steun en ondersteuning van de provincie 
begeleiden en adviseren zĳ boseigenaars bĳ het duurzaam 
beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis aansluiten 
bĳ de Bosgroep. Hĳ of zĳ krĳgt er advies en informatie bĳ 
het bosbeheer en hulp bĳ de administratie. De Bosgroepen 
vormen hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe 
bossen en bosuitbreiding, zowel voor privé-eigenaars als 
lokale besturen. Meer info op www.bosgroep.be

Samen staan we achter de nieuwe
Bosgroep Antwerpse Gordel
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Kies voor
een flexibele job 
als huishoudhulp 
bij IN-Z
Ben jij graag in de weer met huishoudelijke 
taken zoals schoonmaken en strijken? Hou je 
van een job met veel afwisseling? Zet je talen-
ten dan in als huishoudhulp bij sociale onder-
neming IN-Z.

Als huishoudhulp bij IN-Z geniet je van een 
waardevolle job, met veel voldoening. Dit onder 
meer dankzij de warme band die je al snel met 
je klanten én je begeleider opbouwt.

De job die altijd interessant blijft

Ga jij binnenkort als huishoudhulp bij IN-Z aan 
de slag? Dan kies je zelf hoe je dag eruitziet.
In elk geval kan je voortdurend afwisselen 
tussen taken die jou ongetwijfeld liggen: 
koken, wassen, schoonmaken, strijken, bood-
schappen doen, …

bediendencontract

bijkomende opleidingen

flexibele planning

doorgroeimogelijkheden

veel afwisseling

1

2

3

4

5

redenen om te solliciteren
als huishoudhulp

Grijp deze kans! Solliciteer snel via
www.in-z.be/nl/jobs
of bel ons op het
gratis nummer 0800 55 024

Op 7 november gaan we weer op stap met Annelies. Sa-
menkomst aan het kasteel van Brasschaat om 9uur we 
gaan op verplaatsing. Inlichtingen bĳ : Annelies Rabaey 
tel: 0485 38 26 36. Deelname is gratis.
Op 5 december gaan we weer op stap met Annelies. Sa-
menkomst aan het kasteel van Brasschaat om 9u30. 
Inlichtingen bĳ : Annelies Rabaey tel : 0485 38 26 36 
Deelname is gratis. 
K E R S T K N U T S E L E N 
Data : 9/12 en 16/12 
De avonden gaan door in zaal Thĳs 2, Azalealaan 1, ingang 
via theater Hemelhoeve. Prĳs voor 2 avonden : 5€ met fem-
mapas, 8€ voor niet-leden. De benodigdheden worden de 
avond afgerekend en bedragen ongeveer 18€. Maximum 
aantal deelnemers is 8. Inschrĳven bĳ Annie Van de Velde 
tel. 03/652.03.74. 

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

Twijfel 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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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 zĳn. 0495 529 527

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

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

Te koop gevraagd: schil-
derĳen, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70

G e z o n d  a f s l a n ke n , 
meer energie terug fit. 
0479/995 582

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

UITVERKOOP Rainp-
harma producten 0478 
735 227

Goedkoop verwĳderen 
en afvoeren van coni-
feren en hagen. Gratis 
offerte 0487/715 534

Gratis ophaling van oud 
ĳzer, bestek, elektr. toest. 
0492/543 007

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79

Personeel gezocht voor 
bediening in feestzaal 
03/653 27 27

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

Ongedierte bestrĳding 
Problemen met muizen, 
ratten , mollen enz bel mĳ 
0493 122 498

Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten met 
kanker én hun omgeving. Wekelĳks organiseren wĳ ontmoe-
tingsmomenten. Maandag 2/11 om 13u30: Wandelen in het 
Park met een verhaal. Dinsdag 4/11 om 13u30: Infosessie: ‘Be-
wegen?? JA, bewegen’ Maandag 8/11 om 10u30: Gewoon Wel-
kom online. Woensdag 10/11 om 13u30: Infosessie: ‘Prostaat-
kanker… nog vaak een taboe?!’ Meer info: www.casacallenta.be

ACTIVITEITEN CASA CALLENTA

 
 

Zijn echtgenote Joanna Frans, 
zijn kinderen Rudy en Carine Meys Joosen, 

en zijn kleindochter Charlotte 
 

melden u met droefheid het overlijden van 

 
 

Lid van OKRA Brasschaat - Centrum 

° Sint Ulriks Kapelle, 24/09/1933 
Brasschaat, WZC Vesalius, 13/10/2021 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij te 
wonen in de kerk van de H. Familie te Brasschaat Rustoord op 

. Samenkomst in de 
kerk, Rustoordlei, om 10.45 uur. 

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraaf
plaats van Brasschaat Centrum aan de Miksebaan. 

 
: Familie Frans De Wael 

p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 
  

demeyeruitvaart.be
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aanschuifringen
vanaf € 119
14 kt goud

X-TRA OPEN OP ZONDAG 24 OKT.
VAN 13 TOT 17 UUR

TIJDENS HET HALLOWEENWEEKEND
VERLOTEN WE EEN BLUSH JUWEEL
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parkbodeactueel

Gezonde grond is  
investering in de toekomst

De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen 
de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en 
eventueel gesaneerd moet worden.

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag 
wil OVAM samen met de Vlaam-
se gemeenten en steden helpen 
beantwoorden. Tegen 2028 moeten 
alle Vlaamse risicogronden onder-
zocht zijn en tegen 2036 moeten alle 
(historische) verontreinigde gronden 
minstens in sanering zijn. 
Op de grotegrondvraag.be vinden 
inwoners en bedrijven van alle Vlaam-
se gemeenten informatie over de 
bodemkwaliteit van hun perceel. 
  
Vlaanderen heeft een rijk industrieel 
verleden en dat laat zijn sporen na 
in de bodem. Zonder gezonde grond 
kunnen we de kostbare ruimte in 
Vlaanderen niet optimaal gebruiken. 
Iedereen wil toch dat open ruimte 
en gezond grondwater beschikbaar 
en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen 
goed voor onze gezondheid, maar 
ook voor de economie. Redenen ge-
noeg om deel te nemen aan De Grote 
Grondvraag. We willen dat grondeige-
naars tijdig weten of hun grond een 
risicogrond is, zodat ze voor de eerste 
onderzoeksverplichting in 2021 een 
bodemonderzoek kunnen aanvragen. 

Meer info
ovam.be/de-grote-grondvraag 
degrotegrondvraag.be

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een terrein waarop 
vervuilende activiteiten worden of 
werden uitgevoerd, waardoor er een 
verhoogd risico op verontreiniging 
is. Er is een bodemonderzoek nodig 
om zekerheid te bieden. Naast de 
periodieke onderzoeksplicht voor 
bedrijven in exploitatie is er ook de 
éénmalige onderzoeksplicht. 
Afhankelijk van het type activiteit op 
het terrein, moeten eigenaars tegen 
2021, 2023 of 2027 een bodemonder-
zoek laten uitvoeren. Het doel is om 
ernstig verontreinigde gronden tijdig 
op te sporen zodat tegen 2036 de 
sanering kan worden opgestart. 

De Grote Grondvraag 

Via degrotegrondvraag.be kan je je 
grond controleren. Heel eenvoudig: 
je vult je adres in en aan de hand van 
de beschikbare info zie je meteen of 
je grond een risicogrond is. Als dat 
het geval is, geeft OVAM stap voor 
stap aan wat te doen om de grond 
opnieuw gezond te maken. Ook 
indien je grond onterecht opgenomen 
is als risicogrond, is het belangrijk dit 
recht te zetten. Hoe je dit moet doen, 
ontdek je op de website. 
  

Bodemonderzoek biedt 
zekerheid, sanering niet 
altijd nodig

Wie eigenaar blijkt te zijn van een 
risicogrond, hoeft zich geen zorgen 
te maken. Lang niet elke risicogrond 
moet noodzakelijk gesaneerd worden. 
Een oriënterend bodemonderzoek 
biedt in eerste instantie vooral infor-
matie en zekerheid over de grond, en 
leidt niet noodzakelijk tot sanering. 

Is sanering toch verplicht (ongeveer 
15% van de onderzochte gevallen 
tot op heden), dan zorgt OVAM voor 
begeleiding bij alle stappen die de 
grondeigenaar moet zetten om de 
grond opnieuw gezond te maken. 
In heel wat gevallen zal OVAM ook 
de kosten van het onderzoek én de 
sanering dragen. 
  
Ook voor bedrijven zijn er heel wat 
ondersteuningsmechanismen om 
een mogelijke sanering haalbaar te 
maken. Zo zijn er bodemsanerings-
fondsen voor onder andere textielbe-
drijven of tankstations. Maar ook op 
sectorniveau werkt OVAM samen met 
verschillende federaties om bedrijven 
de nodige ondersteuning te bieden. 
Meer info hierover vind je op
ovam.be/aanpak-op-maat. 
  
Controleer je grond op 
degrotegrondvraag.be. 2036 lijkt ver 
weg, maar bodemonderzoeken en 
saneringen vragen nu eenmaal tijd. 
Willen we de beoogde timing van 
2028 en 2036 halen, moeten we nu 
van start gaan. Door je grond nu te 
controleren, kan je ook vermijden 
dat je later voor verrassingen komt 
te staan en een verplicht onderzoek 
moet uitvoeren. Langer wachten 
kan de verontreiniging bovendien 
verergeren en het prijskaartje doen 
oplopen. Het is in ieders belang dat 
zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig 
hun grond nakijken.

 Zonder gezonde grond kunnen we 
de kostbare ruimte in Vlaanderen 

niet optimaal gebruiken.
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parkbodeactueel

Meer fiets- en wandelplezier 
in en rondom Brasschaat

In de nieuwe folder vind je wandelingen van 7 tot 
25 km doorheen onze prachtige parken en bossen. 
Maar ook fietstochten van 25 tot 47 km naar Antwerpen, 
de Kalmthoutse Heide of Brecht. 

Vraag naar de gratis folder op het infopunt toerisme in het 
Oude Gemeentehuis (Bredabaan 182).

De vrijwilligers verwelkomen je graag van maandag tot en 
met zaterdag tussen 10 en 16 uur. 

Hopelijk tot snel! 

Bewoners woonzorg- 
centra kwetsbaar  
voor Coronavirus

We zien hier en daar opnieuw meer 
besmettingen opduiken, ook bij 
bewoners en zorgpersoneel in 
woonzorgcentra.  

Ondanks de twee coronaprikken die de 
65-plussers reeds kregen, blijven ze kwetsbaar 
voor het virus. Blijf daarom voorzichtig 
met het bezoeken van oma of opa in het 
woonzorgcentrum.  
Was en ontsmet je handen en draag eventueel 
toch je mondneusmasker. Ben je ziek of voel je 
je niet zo goed? Stel dan zeker je bezoek uit. 

In de nieuwe gratis inspiratiefolder vind je 
tien kant-en-klare routekaarten.  

Open Huis Kabas  
zoekt kinderkleding

Je kan je kleding afgeven elke werkdag van 9 tot 
12 uur, dinsdag en donderdag ook van 13 tot 16 uur. 
Ons adres: Van Hemelrijcklei 90 te Brasschaat. 
Volg de wegwijzers afgifte goederen naar de 
achterzijde van het gebouw.

OH Kabas zoekt degelijke winterkle-
ding voor kinderen van 2 tot 16 jaar. 
Deze kleding komt terecht bij mensen 
die het minder breed hebben.  
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shopping shopping
23 en 24 oktober 23 en 24 oktober

SPAARKAART
SPAARACTIE

Halloweekend

sticker + 
stempel 1

sticker + 
stempel 2

sticker + 
stempel 3

Zoek naar de deelnemende handelaars en vraag je stempel 
en sticker. Je kan hen herkennen aan de vleermuis op hun 
etalage. Een volle spaarkaart kan je tussen 23 en 30 okto-
ber inruilen in het infopunt toerisme voor een Brasschaatse 
kadobon t.w.v € 10 (zolang de voorraad strekt). Het infopunt 
toerisme is gelegen in het oude gemeentehuis (Bredabaan 
182) en is open van maandag tot zaterdag tussen 10 en 16 u.
Info en de deelnemende handelaars vind je terug op
www.brasschaat.be/halloweekend.

ZIN OM TE SHOPPEN?
Kom dan tijdens het Halloweekend op zaterdag 23 en zondag 24 oktober winkelen in het centrum van Brasschaat en geniet 
van verschillende belevenissen in de deelnemende handelszaken. Hiernaast is ook heel wat griezelige animatie voorzien!

Breng tijdens het HalloWeekend een bezoekje aan de deelnemende handelaars en geniet van verschillende gratis belevenissen.
Je kan hen herkennen aan de vleermuisstickers op hun etalage.

Zondag 24 oktober | 13:00 - 17:00

Straatanimatie
Halloween Kidsrun (aan bibliotheek)

Zaterdag 23 oktober | 13:00 - 17:00
Kindergrime (Armand Reusensplein)
Creative workshop voor kinderen (Armand Reusensplein)
Straatanimatie

See you @ 
Bredabaan 307,
2930 Brasschaat

%

JUWELIERS

LET’S GO BLACK
Taxfree shopping
on Halloweekend

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit
Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke producten
www.woonwinkelkampen.be

Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00u tot 12.30u - 13.30u tot 18.00u
zaterdag van 9.00u tot 18.00u
maandag en zondag gesloten

Tel.: 03/653 33 11

KOOP NU AAN ZEER INTERESSANTE PRIJZEN 
UW DEGELIJKE POTTENSETTEN !

€ 199,00 € 169,00 € 399,00 € 129,00 € 219,00

Rohe Germany
Chiara 

Meister-Set, 5 delig

Rohe Germany
Ravenna 

Meister-Set, 5 delig

Rohe Germany
Romana  i

Mega-Set, 5 delig

Rohe Germany
Merana

Allround-Set, 5 delig

Rohe Germany
Conia

Culinaria-Set, 5 delig

Kom langs, of BESTEL ONLINE of gebruik onze 24/24 BLOEMENAUTOMAAT

Bredabaan 288 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 84 40

info@degoedebloemen.be
www.degoedebloemen.be

Kom onze nieuwe

Najaarscollectie

- za 23 & zo 24 oktober -

Bredabaan 328, Brasschaat,          Paddestoel Brasschaat
Open: dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 10 tot 16 uur

WINTERKLEDING BINNENBRENGEN
KAN ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK!

Voor het lente-/zomerseizoen kan u 
een afspraak maken vanaf 14 januari

Meer info: depaddestoeltweedehands.be

Ontdek Halloween
bij Manus!

www.patisseriemanus.be
www.manusbis.be

info@patisseriemanus.be
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shopping shopping
23 en 24 oktober 23 en 24 oktober

TRICK OR TREAT @
ZA 23 - ZO 24 OKTOBER

GRATIS 
SJAAL bij aank

oop vana
f 20 euro

SNOEP VOOR DE KLEINTJES

Bredabaan 287 - Brasschaat

See you @ 
Bredabaan 307,
2930 Brasschaat

%

JUWELIERS

LET’S GO BLACK
Taxfree shopping
on HalloweekendReserveren en bestellen kan via mail: info@dekaaslounge.be of gsm: 0475 809 206

Bistro
Ontbijten steeds op reservatie.
Lunchen steeds welkom 
Menu op de website 
www.dekaaslounge.be 
Bistro open di tot zaterdag 
van 9 u -15u 
Zondag enkel voor ontbijten

Kaas- en charcuteriewinkel
Uitgebreide keuze van artisanale kazen en charcuterie-
specialiteiten. Terug open op zondag van 9 u tot 13 u.
Goed nieuws! Het uitleveren van ontbijten, kaasschotels en 
charcuterieschotels blijft gratis op zaterdag en zondag.
Nieuwe openingsuren: van dinsdag tot donderdag van 9 tot 
12u en van 13u tot 17u, op vrijdag tot 18u. Op zaterdag van 9 
tot 18 u doorlopend. Dit om de bistroklanten beter te bedienen.

De Kaaslounge Kaasmeester en Ontbijtspecialist

Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be

Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Ruime keuze in tweedehands dames merkkledij, handtassen en schoenen

De beste prijs voor uw merkhandtas
 krijgt u bij Ludiek!

onze nieuwecollectie is binnen

Bits, bites and wine by
Lourdon en Wijngeluk

Wine tasting on saturdays en sundays 
from 12:00 am

October 29 and November 5 
Late night shopping (10:00 - 22:00)

Bredabaan 168 - Brasschaat - Follow us on instagram

CHRISTMAS OPEN HOUSE

Orangerie by Dean
Late night christmas shopping on Fridays

October 29-30-31 / 10:00 - 18:00
November 5-6-7-11 / 10:00 - 18:00

Tel. 03 651 49 71

Zing jij ook voor een
GRATIS SLIP

tijdens het
Halloweenweekend ?*

L I N G E R I E

* voorwaarden in de winkel (rechtover de Post)

kom gerust onderhandelen!

Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera

Voor Brasschaat een unieke, 
kleine, maar gezellige

familiezaak waar je
tot rust kan komen.

Hier geniet je van
huisgemaakte cupcakes, 
taarten en kaneelkoeken, 

lunch en hightea!

Kom samen genieten met je 
geliefden

Bredabaan 338 - Brasschaat
marolus.antwerpen@gmail.com
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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

Jef Konings neemt afscheid
van de Brasschaatse gemeenteraad

In de wandelgangen had Jef al aangegeven dat hĳ  halverwe-
ge deze legislatuur zou stoppen als gemeenteraadslid, en nu 
is het zover. Jef zetelde voor CD&V in de gementeraad sinds 
1995. Sport, cultuur, stedenband Tarĳ a, ontwikkelingssamen-
werking, senioren,… behoorden allemaal tot Jef zĳ n interesse-
en werkgebied. Hĳ  blĳ f achter de schermen nog actief bĳ  
CD&V en de +3 werking voor senioren.
De plaats van Jef wordt ingenomen door Marianne Naudts-
Coppens, die op de gemeenteraad van 25 september de 
eed zal afl eggen.

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrĳ ven is niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!  
November
Zo 07.11.2021-Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 10u parking De Vroente Putse-
steenweg 129, 2920 Kalmthout. Gids: Ria Verduyckt 
Za 13.11.2021 -Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 14u. Infobord Korte Heuvelstraat, 
2920 Kalmthout. Thema: Genieten met je zintuigen!
Gids: André D’Hoine
Zo 21.11.2021 -De Maatjes- Start: 10u - Kerk Nieuwmoer, 
hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg, 2920 Kalmthout 
Gids: Kris Ribbens

NAREKA WANDELINGEN

Van het Moretusbos in Stabroek-Putte ligt 200 ha in Nederland, zowat 100 ha in België. 
De grens loopt gelĳ k met de bosweg Oud Broek. Johannes Josephus Moretus - van de 
rĳ ke Antwerpse drukkersfamilie Plantin - zette het landgoed Ravenhof volledig naar zĳ n 
hand. De kale heide toverde hĳ  in twintig jaar tĳ d (1760-1782) om naar een parkbos. De 
kunstmatige dĳ ken en terrassen (die behalve om te fl aneren geen enkel functioneel doel 
hadden) en de strakke lanen zĳ n gericht op de kathedraal van Antwerpen en de kerken 
van Lillo, Zandvliet en Berendrecht. Leuk weetje: de Elfurendreef werd zo aangelegd dat 
de zon om elf uur precies  in het verlengde van de dreef staat. Vertrek van de wandeling 
om 14h aan de parking van het Ravenhof - Oud Broek 4 te Stabroek. 

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS.
Z O N D A G  2 4  O K T O B E R  -  W A N D E L I N G  I N  H E T  M O R E T U S B O S  T E  S T A B R O E K .  T H E M A :  ‘ H E R F S T, 

N I E T  A L L E E N  V A L L E N D E  B L A D E R E N ’ . 

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

Hulp bĳ  opvang voor 2 
lieve kindjes van 1 en 3 
jaar gezocht. Liefst 2 à 3 
dagen per week de kind-
jes ophalen en naar huis 
brengen om te spelen, 
te eten & klaar te maken 
voor bedje. Meerdere 
dagen mogelĳ k! 
Yvg@telenet.be

Te koop: Tena incont. 
Pants, M, nieuw, @50%. 
Tel. 0478 222 307

Slagerij Pieters zoekt 
gemot iveerd  perso-
neel. Ben jĳ  iemand die 
team wil bijstaan. Uren 
bespreekbaar. Vol/half 
Contact: 0494 456 736

Strips en LP’s gezocht! 
Heeft u er te koop? Bel of 
SMS 0471 294 474

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

Te huur te Gooreind: 
App. 1° verd., liviing, kn, 2 
sl., badk., W.C., terras en 
garage. Vrĳ  01/01/2022. 
0494 989 221

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

Gezocht ervaren poets-
vrouw voor één dag 
per week. Referenties 
gewenst. Reactie via 
cccm720@gmail.com

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

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

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

0475/511 603

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel
03/645 04 47

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

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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MEER INFO 
WWW.ALSAN.BE

Bezoek onze showroom en vraag 
je gratis renovatiecheque aan

ALSAN VALCKE
Eeklo  |  Industrielaan 1 
+32 (0)9 376 98 98  |  info@valcke.be

ALSAN BLANCO
Wetteren  |  Kwatrechtsteenweg 113 
+32 (0)9 365 75 57   |  info@blanco.nu

ALSAN SMEULDERS
Kalmthout  |  Brasschaatsteenweg 268
+32 (0)3 620 16 20  |  info@smeulders.be 

ALSAN KNOKKE
Knokke-Heist  |  Kragendijk 96
Opening winter 2021

Eerst en vooral willen we Veerle van den Hauwe en Nico Kelderman van harte bedanken 
voor hun deelname aan de 11.11.11 Kayaktrail op zaterdag 18 september. Door hun 
inzet en de vele sponsors brachten ze bĳna 2500 euro bĳeen! Ook dit jaar kan je deel-
nemen aan de fotozoektocht in het Park van Brasschaat. Een deelnemingsformulier kost 
5 euro en is te verkrĳgen op volgende data en adressen: Zaterdag 23/10 tussen 10 en 
18u bĳ Anne De Backer, Prins Kavellei 15. Zaterdag 30/10 tussen 14 en 18u bĳ Min De 
Caigny, Hoogbos 20. Je kan ons op 5, 6, 7 en 11 november vinden aan de bib, Colruyt, 
Delhaize en Mikerf waar we wenskaarten, kleurpotloden en chocolade verkopen.
En tenslotte brunchen we weer! Onze vegetarische brunch op 11 november om 11u 
vindt dit jaar plaats in Ons Middelheem. Je kan er genieten van een soepbuffet, quiches, 
slaatjes en een dessertenbuffet. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen jonger dan 12 
jaar 10 euro. Inschrĳven kan via annedebacker@telenet.be. Wees er snel bĳ, de plaat-
sen zĳn beperkt. Je kan er ook voor kiezen om in de namiddag koffie en gebak of een 
pannenkoek te komen nuttigen. Dat kan tussen 15 en 17u, en hiervoor hoef je niet in te 
schrĳven. De fotozoektocht is hier ook de ganse dag te koop. 

11.11.11 IS ER WEER EN WIL INVESTEREN IN EEN BETERE WERELD

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 03/651 30 41
 0477/382 726
F. 03 652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

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.
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Atheneum Brasschaat 
op de 10 Miles van Antwerpen

Tĳdens de voorbĳe Coronaperiode en het afstandsonder-
wĳs onderhielden onze leerlingen van het Atheneum Bras-
schaat hun conditie via Strava. Ze werden daarbĳ begeleid 
door de LO-leerkrachten. Ook tĳdens de zomervakantie 
bleven de leerlingen de app gebruiken, dus werd er beslo-
ten om met enkele leerlingen mee te doen aan de Antwerp 
10 Miles. 9 leerlingen deden mee en allemaal haalden ze 
de finish. Onderweg moedigden heel wat medeleerlingen 
en leerkrachten hen aan en de sfeer was top. Antwerpen 
mag ons volgend jaar zeker en vast met een nog grotere 
delegatie verwachten. Een dikke proficiat aan alle sportie-
velingen en dankjewel aan alle supporters!

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

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

WUUSTWEZEL

U
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VERKOOP UIT DE HAND AAN DE MEEST BIEDENDE  
van een 

VILLA
te 2950 KAPELLEN, BUIZERDLEI 6

 

KENMERK:

-
-

INSTELPRIJS: 400.000,00 euro
VRIJE BEZICHTIGINGSDAGEN OP:

BIEDINGEN 
kunnen worden gedaan vanaf instelprijs tot en met dinsdag 30/11/2021

(biedingsformulier ter verkrijgen op aanvraag).
-

De volledige info en verkoopsvoorwaarden zijn te verkrijgen op aanvraag
tel.: 02/430.81.83, e-mail : hans.duyck@vlaanderen.be

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen

Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties
Tel.: 02/430.81.83 - E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

GEZOCHTTe 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

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

Snoeien en vellen van 
bomen. Klimwerk of 
hoogtewerker, vrijblij-
vend adviesprijs. Tom. 
0491/758 399
Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534

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

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

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

0487/286 430

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

BRASSCHAAT 2012 organiseert op zondag 14 november 
2021 van 11 tot 14 uur in zaal TĲ L  in d’Ouwe Kerk Bras-
schaat Bruncht. Niet zomaar een brunch, maar een gezel-
lige ontmoeting in een aangenaam kader met fairtrade- en 
streekproducten . Prĳ s: 4-15 jaar: € 9 + 15 jaar: € 16. Er is 
een kinderanimatiehoek en er zĳ n dranken aan democra-
tische prĳ zen. Inschrĳ ven?  Stuur ons een e-mail met je re-
servatie (vermelding van uw naam en aantal reserveringen 
onder en boven 15 jaar) naar Brasschaat2012@outlook.
com  en stort het bedrag voor 31 oktober op rekening-
nummer van Brasschaat 2012: BE23 0682 3209 8391 met 
vermelding “inschrĳ ving Brasschaat Bruncht! +  uw naam”. 
Wĳ  hopen jou opnieuw te kunnen verwelkomen op Bras-
schaat Bruncht!

BRASSCHAAT  BRUNCHT! 

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

Leegmaken van uw 
woning, van kelder tot 
zolder. Alles leeg ook 
opkopen strips, verzame-
lingen, beelden, schilde-
rĳ en, enz. 0491/758 399

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

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

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.be7

Marek 0499/115 392

Te koop: gerecycleerd 
machine gevelsteen ± 
10000 stuks. 
0496/882 985
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0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud
Sanitaire installaties - loodgieterij
Bestendige herstellingsdienst
Specialisatie Buderus / Junkers / Dru
Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels
Condensatieketels / voeringen in inox

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

BURGERLIJKE 
STAND

Luna Venus, 8 september 2021, Brasschaat 

Marina Ruts, 66 jaar, echtgenote van Constant Raemaekers, Brasschaat
Leopold Cooremans, 89 jaar, weduwnaar van Paule Callewaert, 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

DINSDAG     26

DONDERDAG    28

ZATERDAG     30

GFT
Rest-

straten

PMD

MAANDAG    18

WOENSDAG   20
DONDERDAG       21
VRIJDAG      22
ZATERDAG       23

GFT
Rest-

straten

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  

Kwalitatief
juridisch advies

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:
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De Kringwinkel Wijnegem
Merksemsebaan 130
2110 Wijnegem
Kringwinkelschatten,
LEGO & kristal

dekringwinkelantwerpen.be
@dekringwinkel.antwerpen
03 217 25 10

De Kringwinkel Merksem
Bredabaan 397
2170 Merksem
Strips en LP’s

De Kringwinkel Schoten
Venstraat 151 a
2900 Schoten
Design & kunst

Week van 
De Kringwinkel

16-23 oktober
De Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
2930 Brasschaat
Kringwinkelschatten &
speciale stuks

De Kringwinkel Kapellen
Kapelsestraat 237
2950 Kapellen
Muziekinstrumenten,
retrogames & -consoles
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we houden u warm

Heating
Alpha

haarden & interieur

Victor Adriaenssensstraat 69 
B-2900 Schoten 
T 03 644 68 88  -  F 03 644 68 89 
info@alpha-heating.be
www.alpha-heating.be 

Opendeurweek! 
dinsdag 19 t/m zondag 24 oktober 
Maak nu online uw persoonlijke afspraak:  
alpha-heating.be/opendeurweek (of bel ons: 03 644 68 88)

Besparen op energie & van uw huis een 
warme thuis maken deze winter?  
Wij helpen u graag.

U geniet nu van onze 
opendeurkortingen én u 

maakt bovendien kans op een 

bijkomende  waardebon van 
2500 euro*!

Bezoek onze 

gloednieuwe afdeling 

vrijstaande kachels!

*bij elke bestelling geplaatst tijdens de opendeurweek, bedrag incl. BTW

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳ blĳ vende prĳ sofferte!

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

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning


