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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.

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

NIEUW

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

T. 03 633 09 88

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com
W W W . Q T D . B E

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

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

Paul
Van der Auwera3u wordt 2 u

van 30 op 31 oktober

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

Kom kennis maken met de nieuwe 
HONDA HYBRIDE SUV’S

Vanaf € 27.980
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

RUN   BIKE   SWIM   TRIATLON
YOGA   INDOOR   TENNIS   FITNESS

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

PROJECT KERK H.FAMILIE - RUSTOORD-KAART
Na lang wachten komt er stilaan beweging in het subsidiedossier bĳ  de Vlaamse Overheid. 
De bevoegde ambtenaar beloofde ons, na meer dan anderhalf jaar, spoedig een beslissing.   
Wĳ  verwachten einde oktober daarover schriftelĳ k uitsluitsel te krĳ gen.
Dan kunnen we met de aanbestedingen starten, duurtĳ d een zestal weken.  Dan kiezen 
we de aannemers en zenden het dossier voor controle terug naar de ambtenaar van de 
Vlaamse Overheid. Na de controle kunnen de werken toegewezen worden.
In afwachting kunnen we starten met voorbereidende werken.
We vieren nog Allerheiligen, 1 november 2021 om 9.45 uur, in de kerk en ook op Allerzielen, 
2 november 2021 zal de viering om 8.30 uur nog doorgaan in de kerk H.Familie.
En dan, na de viering van Allerzielen starten we met het opruimen van de kerk, en op don-
derdag 4 november verhuizen we de inboedel  naar een magazĳ n in Wĳ negem en starten 
er  enkele afbraakwerken.
Vrĳ willigers om een handje toe te steken zĳ n die dagen van harte welkom. (2, 3 en 4 no-
vember)
Tĳ dens de sluitingsperiode van de kerk zullen de vieringen doorgaan :

 november in het parochielokaal De Eekhoorn, Hoge Kaart 80.

 Kaart 80. Vanaf mei 2022 als het weer het toelaat aan de grot.
In De Eekhoorn wordt voor de duur van de werken aan de kerk een kapel ingericht.  Op 
hoogdagen zal de viering in de grote ruimte doorgaan zodat meer mensen kunnen mee-
vieren. Wĳ  hopen onze trouwe kerkgangers daar te mogen ontvangen. Hopelĳ k vlotten de 
werken en kunnen we Pasen 2023  in een mooi vernieuwde kerk vieren.

Wĳ  danken U van harte voor uw begrip.
Kerkraad H. Familie Brasschaat

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Een vakkundig schilder-
behanger voor uw ge-
vels, 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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

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

Last van FOMO?
Start nu met
pensioensparen
en mis ook later
geen enkel tripje.

Pensioensparen kan al
vanaf € 5 per maand.
Start nu ook heel eenvoudig
via de Argenta-app.

Zo simpel kan het zijn.

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

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

SALONS DE GROENE JAGER BRASSCHAAT

PERSONEEL GEZOCHT

flex medewerkers 
alle leeftijden 

studenten

ZAAL - KEUKEN - AFWAS - SCHOONMAAK

whatsapp naar +32 (0)470 24 77 47
AANMELDEN

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

 plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

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

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
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Do’s store stelt voor:
Do’s Dolce Vita

Afgelopen zaterdag lanceerde de wolwinkel Do’s Store in winkelcentrum Patio Donk 
haar eigen magazine “Do’s Dolce Vita”. Na een jarenlange carrière in de luchtvaart startte
Dominique Tibax in 2013 haar wolwinkel in Brasschaat. Inmiddels is deze een geves-
tigde waarde en werd er in tĳ den van corona een online webshop aan de winkel verbon-
den. Daar werd recentelĳ k nog een eigen tĳ dschrift aan toegevoegd: Do’s Dolce Vita is 
een life style magazine waarin gezelligheid centraal staat. Naast een brede waaier aan 
breipatronen en kookrecepten, bevat Do’s Dolce vita uitgebreide tips and tricks over 
mode en tuinieren, en columns over lichamelĳ ke en geestelĳ ke gezondheid. Alle fo-
toshoots vonden plaats tĳ dens de lockdown in lokale horeca zaken zoals l’Antipasto,
 Kiekebos en het Kasteel van Brasschaat. Zĳ  stelden hun zaak en hart open en gaven als bonus 
het recept van hun signature dish vrĳ .  Het magazine werd gelanceerd tĳ dens een exclusieve 
launch apéro in Do’s Store. Alle betrokken partĳ en, zoals de Antwerpse modelabels Love
Sundaily en Knits by Dellie, waren aanwezig.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Snoeien en vellen van 
bomen. Klimwerk of 
hoogtewerker, vrijblij-
vend adviesprijs. Tom. 
0491/758 399

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

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

Ik zoek werk gypr.,schild., 
lamin., bezetw., 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

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392

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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 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

C I N E M A
POLYGOON 

B r a s s c h a a t

Elke dinsdag om 20u
welkom in de foyer vanaf 19u.

26/10/2021 1917 (2019) ook om 14u

02/11/2021 Little Women (2019)

09/11/2021 Corpus Christi (2020)

16/11/2021 Cleo (2019)

23/11/2021 Three Identical
 Strangers (2018) - docu

30/11/2021 Il Traditore (2019)

07/12/2021 12 Years a Slave (2013)

14/12/2021 La Vie d’Adèle (2013)

21/12/2021 Green Book (2018)

28/12/2021 Nomadland (2021)

www.depolygoon.com

Tickets 8 euro, online reserveren
https://tickets.depolygoon.com/

Ook te koop aan de kassa
 

Locatie: De Polygoon,
Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide

Vervolg programma wordt begin 
december bekend gemaakt

BREDABAAN 232  |  2930 BRASSCHAAT  |  TEL: 03/651.48.62

Vanaf november ook 
ontbijt op zondag

NIEUWE OPENINGSUREN
Maandag, donderdag, vrĳ dag, zaterdag

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

Klein Ontbĳ t € 5,20

Gezond Ontbĳ t € 14.90

Vegetarisch Ontbĳ t € 15.80

Royaal Ontbĳ t € 15.50

Luxe Ontbĳ t € 23.30

Engels ontbĳ t € 15.80
Extra’s verkrĳ gbaar (Enkel als aanvulling op het ontbĳ t)
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GEZOCHT:  BORIS !
Kattin, 11jaar

gechipt, zwart/wit

Verdwenen sinds 3/10
Omgeving Wipstraat, Claesdreef, 

Kerkedreef, kerkhof,
dela Faillestraat. 

Poes van m’n overleden zoon. 

Heeft dringend medicatie nodig. 

Contact: 0485/10.05.96
Ook indien ze niet meer

in leven zou zijn.

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Er is niets zo gezellig als samen koken en tafelen. Kan je daar-
bĳ  ook nog de culturele en maatschappelĳ ke gewoonten van 
een land leren kennen, dan is het top. KWB Driehoek heeft 
een Nepalese kok bereid gevonden om dit alles waar te ma-
ken. De activiteit gaat door in zaal Drieheem, Rerum Novarum-
lei  47 op 18 november 2021 stipt om 19.30u. We bereiden 
samen een aantal typische Nepalese gerechtjes. Verplicht in-
schrĳ ven voor 8 november 2021, bĳ  Robbie (robbievanbour-
gonie@gmail.com of 03/6513987).  Betaling enkel na akkoord 
van Robbie  (Het aantal deelnemers (M/V) is beperkt tot 15). 
Voor de kostprĳ s moet je het niet laten: 15 euro, les, ingredi-
enten en documentatie inbegrepen. (niet KWB-leden betalen 
22 euro) te storten op BE 92 7895 5101 8723 van KWB St Jo-
zef Brasschaat Driehoek    Vermelding:  koken Nepal + aantal 
personen. Waarom aarzelen om deel te nemen? Tot dan. 

OPEN KOOKAVOND:  
NEPAL OP 18 NOVEMBER 2021

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!

Literaire avond met Luuk Gruwez 
over Het land van de handen

Donderdag 28 oktober 2021 om 20u. 

Luuk Gruwez schrĳ ft po-
ezie, essays, recensies, 
verhalen en autobiogra-
fi sch proza. Meer dan 
twintig jaar geleden ver-
scheen in de reeks Privé-
domein het veelgepre-
zen eerste deel van zĳ n 
autobiografi e, Het land 
van de wangen waarin 
het Oosten van Vlaande-
ren centraal staat. In Het 

land van de handen kĳ kt hĳ  in brieven, dagboekaanteke-
ningen, verhalen en droomverslagen nostalgisch terug op 
West Vlaanderen, Texel, Kreta, Ingooigem… Luuk Gruwez 
praat over Het land van de handen met Piet Piryns. Literaire 
avonden vinden plaats in de THEATERZAAL HEMELHOEVE, 
Azalealaan, 1 Brasschaat. Kaartjes: www.cultuurcentrum-
brasschaat.be  t. 03 650 03 40

Foto: 
Mieke Deferme

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…

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering aan 
nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

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

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

van oud 
ĳ zer, Gratis ophaling van 
elektrische apparaten, 
Gratis ophaling papier 
en karton. 0492/543 007

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

Nertsmantel top-
kw. Huis De Wit m. 44/46 
€275. 0484/991 910

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

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

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

 jong & oud, met of 
zonder technische contro-
le. Erkende handelaar! T 
0476/74.91.78.
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Winter Op Wielen
Eindelĳk was het zover: na meer dan een jaar wachten 
verzamelden ruim 500 oldtimers op de terreinen van 
Perron Noord & Gunfire. De talrĳke bezoekers konden 
dit  zeker smaken samen met een bezoek aan het Gun-
fire-museum, Perron Noord en Den Toren was het een 
dagje genieten. Dankzĳ de ondersteuning van Radio 
Park FM met een live uitzending en Snow and Event 
Services was het plaatje compleet. Radio Park FM zond 

live uit vanuit hun unieke oldtimerbus Volkswagen T1. Deze bus toert al enige tĳd rond in 
de regio en staat garant voor super live uitzendingen en paste helemaal in het decor. Het 
weer zat mee en dat maakte van het eerste oldtimertreffen in dit seizoen een enorm succes. 
Kanonschoten van Gunfire maakte van dit alles een speciaal moment. Vanaf nu kan je de 
oldtimers blĳven bewonderen elke derde zondag van de maand tot en met maart 2022. 
Daarna heeft WOW nog een extra plan in petto maar dat moet nog haalhaar zĳn en bekeken 
worden. Het blĳft nu nog een geheim. In ieder geval: plannen zĳn er om er na maart 2022 
een extra speciale afsluiter van te maken. Blĳf het het volgen via https://winteropwielen.wix-
site.com/winteropwielen en de facebookpagina. Meer foto’s op www.brasschaatsefilm.com

Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse en andere wereldwijnen

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend

Eric

zondag 31/10/2021 van 14u - 18u
maandag 1/11/2021 van 14u - 18u

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)
E-mail: dewingerdstok@live.be
Tel.: 03/665 24 31
GSM: 0477/191 027
www.dewingerdstok.be

Neem je tijd om te proeven, wanneer jij dat wil, 
breng je familie en/of vrienden mee en kies je wijn voor de feestdagen

“Almal is baie welkom”

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

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

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

90
JAAR

Tel. 03 663 00 27  ♦  www.wemers.be
Bredabaan 1129  ♦  2930 Brasschaat M-t-H 

open van di tot vrij 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u ♦ zat 10u tot 14u

Totale uitverkoop

Alles aan

-60%
Badmatten, tafellinnen, bedlinnen

Handdoeken, sierkussens, glaswerk

Decoratieartikelen

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met kruidenomelet, wortel, knolselder, avocado

- Salade met oosterse kippengehaktballetjes, quinoa, 
 wortel, sojascheuten, groene aspergetips, basilicum-

Warme Gerechten:

- Ravioli van kreeft met garnalenbisque, wortel, 

- Marokkaanse tajine van vergeten groenten 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 26 oktober t.e.m. zaterdag 30 oktober

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

naam en dag van afhaling. 

Beste Klanten, 
Wij gaan er tijdens de herfstvakantie even tussenuit om 
onze batterijen helemaal op te laden voor de drukke 
eindejaarsperiode. We zijn gesloten vanaf zondag 
31 oktober tot en met maandag 8 november, vanaf 
dinsdag 9-11 zijn we er weer terug volle goede moed.

Fijne herfstvakantie!
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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

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

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Paul Vande Casteele ontvangt titel
‘ereburger van Brasschaat’

Het gemeentebestuur zette onlangs Paul Vande Casteele in 
de bloemetje en overhandigde hem de titel van ‘ereburger 
van Brasschaat’. Het is een blĳ k van waardering en erken-
ning voor Paul. 
Paul Vande Casteele zet zich al jaren in voor verschillende 
goede doelen. Met de populaire jaarlĳ kse Mega Salsa Nacht 
zamelde hĳ  de afgelopen jaren meer dan 123.000 euro in 
voor o.m.:

 vechtscheiding)

Hĳ  is tevens ondervoorzitter en één van de drĳ vende krach-

Het is op zĳ n initiatief dat de vereniging rond de kerstperio-

voor de kansarmen. Maar ook laat hĳ  zĳ n inkomsten voor het 

gezinnen die hĳ  persoonlĳ k kent.

DARMOISE
Kelderdichting en 
opstĳ gend vocht, 

dak-, riool- & 
metselwerken

45 jaar ervaring
aan betaalbare prĳ zen

0473/951 897

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

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

RESERVEER OF BESTEL: WWW.FRAMANDI.BE

10 dagen 
10% KORTING

20 OKTOBER T.E.M. 30 OKTOBER
LEUKE ATTENTIE BĲ  AFHALING IN DE WINKEL

framandi_schoenen
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wie schoolgaande kinderen heeft, zal allicht al ge-
hoord hebben van de Wereldmeerdaagse, het gro-
te evenement voor leerlingen van de eerste graad 
secundair onderwĳs. De organisatoren hebben met 
de jaren een weloverwogen en evenwichtig project 
uitgewerkt dat door alle deelnemende scholen fel 
gewaardeerd wordt.
Van 7 tot 23 februari 2022 vindt de twaalfde editie 
plaats. De vorige edities werden georganiseerd in 
de Ruiterhal maar omwille van de stabiliteitsproble-
men daar, opteerde men nu voor een grote tent. 
Daarin komt de wereldmarkt waar de 6000 leer-
lingen allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Alles 
draait rond de SDG’s wat staat voor Sustainable 
Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoe-
len dus. Dit jaar staan gezondheid, welzĳn, water en 
droogte centraal. 
Naast de wereldmarkt krĳgen de leerlingen ook een 
film voorgeschoteld. Omwille van het succes bĳ de 
vorige edities werd dit jaar opnieuw gekozen voor 
“Africa United”, een verhaal dat aansluit bĳ de leef-
wereld van de jongeren. Intussen wordt het hele 
project nog eens uitgerold naar Mechelen.
Een ander bĳzonder waardevol evenement is het 
Inleefhuis. Ook dat herneemt in januari 2022. Het 
Inleefhuis is bedoeld voor de laatstejaars van het se-
cundair onderwĳs. Zĳ kunnen dan in de lokalen van 
het Sint-Jozefsgebouw ervaren hoe duur het leven 
wel is als ze er alleen voor staan. De jongeren krĳgen 
een bepaald budget waarmee ze het moeten doen. 
Het merendeel van deze jongvolwassenen komt 
dan voor serieuze verrassingen te staan. 
Beide evenementen zĳn nog op zoek naar vrĳwilli-
gers om alles mee in goede banen te leiden. Voor 
de Wereldmeerdaagse kan men Willy Van Bouwel 
contacteren. Willy, één van de drĳvende krachten 
van dit initiatief is te bereiken op 0477/74.55.48. 
Voor het Inleefhuis kan men contact opnemen met 
het OCMW Brasschaat.

Armoede bestaat ook bij ons
Dag van de Armoede – 17 oktober 2021

610.000 Vlamingen hebben een inkomen onder de armoe-
dedrempel. Het armoederisico blĳft jaar na jaar toenemen. 
De huidige corona-crisis dreef nog eens extra gezinnen de 
armoede in, een bewĳs hiervan is de significante stĳging 
van het gebruik van de voedselbanken het voorbĳe ander-
half jaar. Veel meer mensen dienden ook aan te kloppen 
bĳ het OCMW omdat men simpelweg de eindjes niet meer 
aan mekaar kan knopen. De stĳgende energieprĳzen zullen 
vooral mensen met een lager inkomen en kwetsbare groe-
pen zoals alleenstaanden, studenten en ouderen treffen die 
zo in de energiearmoede terecht dreigen te komen.
Vlaams Belang Brasschaat organiseert reeds jaren acties ter 
ondersteuning van sociale – en  armoedeprojecten. In het 
verleden verzamelden we voedselpakketen voor Kansar-
moede Brasschaat (KABAS) en voor de stichting ‘Hart voor 
eigen volk’, in de maand december staan we sinds jaren op 
de markt in Brasschaat met onze soepbedelingsactie.  Ar-
moede bestaat, ook bĳ ons.  
Dit jaar wil onze afdeling - naast de reeds bestaande initia-
tieven - een extra steentje bĳdragen in het kader van Dag 
van de Armoede op 17 oktober. Daarom schonken federaal 
volksvertegenwoordiger Ellen Samyn en afdelingsvoorzit-
ter Luc Van der Schoepen een cheque van 250 euro aan 
Kansarmoede Brasschaat ter ondersteuning van de meest 
kwetsbare groep in Brasschaat. De cheque werd in ont-
vangst genomen door An Rombouts, coördinator van KA-
BAS en door schepen voor sociale zaken en armoedebe-
strĳding, Karina Hans.

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

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

Te koop relaxzetel Jorl 
nieuwst. leder €3500 nu 
€950 03/646 75 65 na 18 u.

Vrouw zoekt poetswerk. 
Ik doe ook uw strĳk, event. 
ophalen. 0486/171 672

Schilder, laminaat, be-
zetten en gyproc werken. 
0487/870 742

ALLE TERRASREPARATIES
-uitslijpen van slechte 
voegen, voegen van ter-
rassen en terug opvoegen
-Vervangen van kapotte 
tegels
-Vervangen van putdek-
sels, enz. Gratis offerte. 
0491/883 597

Gezocht:  WEIDE TE 
HUUR IN BRASSCHAAT. 
Weide gezocht voor paar-
den. Wilt u een weide 
verhuren gelieve mij te 
contacteren. GSM: 0495 
885 236 

Te koop laatste plukBio-
appel eet + goud renet 
tel. 03/646 75 65 na 18u

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳdlei 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

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

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

Proper maken van opritten.

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be



parkbodeactueel
Vernieuwd Buddyproject

Een buddy is geen mantelzorger 
die zorg of hulp aanbiedt. Het 
is eerder een vrijwilliger die niet 
alleen ondersteunt, maar ook 
vriend en coach is. De gemeente 
volgt alle buddy’s op en biedt 
coaching en vorming aan.

Gezinsbuddy

Gezinsbuddy’s bieden 
opvoedingsondersteuning 
aan jonge gezinnen in een 
maatschappelijk kwetsbare 
positie. Ze geven langdurige steun 
gericht op elk gezinslid en de 
interacties ertussen, steeds met 
de thuissituatie en de bijhorende 
behoeften in het achterhoofd.

Het gezin geeft zelf aan welke 
ondersteuning het nodig heeft, 
hoe dat eruit ziet en hoelang 
het nodig is. De vrijwilliger 
concentreert zich op wat goed 
gaat, op de kwaliteiten van 
de ouders en de talenten van 
de kinderen. Het doel is het 
verruimen van de leefwereld, 
het versterken van draagkracht 
en vaardigheden van het gezin 
en zo ook de ontwikkelings- en 
toekomstkansen van de kinderen 
gaaf houden.

Buddy kansarmoede

Deze buddy’s doorlopen een 
voorbereidende opleiding van 
negen workshops. Daarna 
worden ze op basis van een 
matchingformulier gekoppeld 
aan een kansarme en kunnen ze 
kennismaken met elkaar.

Buddy’s zijn vrijwilligers die zich inzetten voor anderen, die zich nuttig willen 
maken in de maatschappij. Er zijn gezinsbuddy’s, buddy’s voor senioren en 

buddy’s voor mensen in kansarmoede.

Omgaan met jongeren met een  
middelen- of gameprobleem

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Vagga organiseert vier infoavonden 
over omgaan met jongeren met een gameprobleem of middelenprobleem 
(experimenterend/problematisch). De reeks start op dinsdag 26 oktober.
Meld je aan via sarah.vangiel@vagga.be met vermelding van je contactgegevens. 
Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
Meer info op vagga.be of T 03 256 91 41.

Ze leren gedurende anderhalf 
tot twee jaar om beperkende 
gedachtencirkels te doorbreken, 
veerkracht te vergroten, sociale 
netwerken en eigenwaarde 
te versterken, maar vooral 
de gelijkwaardigheid in hun 
buddyschap te bewaken. 
Het belangrijkste is om alles 
samen doen.

Seniorenbuddy

Er is in Brasschaat nood aan extra 
zorg voor onze ouderen, vooral in 
tijden waar er veel eenzaamheid 
is. Het is soms al voldoende om 
iemand op bezoek te hebben voor 
een gezellige babbel, mee naar de 
markt te gaan, te helpen met de 
boodschappen of ergens heen te 
rijden. 
Zo ontstaat er opnieuw aansluiting 
met de ruimere samenleving. Het 
kan een opstapje zijn naar nieuwe, 
warme netwerken rond de senior.

Buddy worden of nood aan een buddy?  
buddys@brasschaat.be 
T 03 650 34 59

Een buddy is een vrijwilliger 
die niet alleen ondersteunt, 
maar ook vriend en coach is. 
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Walter Wuyts 
 

Geboren te Brasschaat op 15 maart 1959 en overleden  
te Avignon (Frankrijk) op 26 februari 2021. 

 
Op 13 maart 2021 hebben wij in strikt intieme kring afscheid genomen van Walter.  

Door de maatregelen omtrent het coronavirus was het toentertijd voor u niet mogelijk de uitvaart bij te wonen. 

Wij zouden het fijn vinden om u te ontmoeten zodat we verdriet en herinneringen kunnen delen. Het gemis is enorm. 

De afscheidsviering zal plaatsvinden op zaterdag 6 november 2021 om 11 uur in de Uitvaartvilla Noorderkempen, 
Bredabaan 654 te Brasschaat. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur. 

 
Myriam Wellens 

Kristof en Margaux Gestels - Wuyts en Emma 
Catherine Wuyts en Simon Cleemput 

 

75 jaar CD&V Brasschaat
 
Afgelopen zaterdag was het feest! CD&V Brasschaat mocht 
75 kaarsjes uitblazen, en dat moest gevierd worden! Na een 
lekker aperitief mochten de talrĳ ke aanwezigen genieten 
van een heerlĳ ke barbecue en een al even lekker feestelĳ k 
gebak. Niemand minder dan onze nationale voorzitter Joa-
chim Coens, Minister Annelies Verlinden en parlementslid 
Nahima Lanjri kwamen ons een hart onder de riem steken 
op deze feestelĳ ke avond. Livemuziek zorgde ervoor dat 
later op de avond de beentjes nog eens gestrekt werden.
Gunther Van Velthoven, feestbestuurder, blikt tevreden te-
rug op een geslaagde avond: “Het was een geweldig suc-
ces. Iedereen heeft zich voluit geamuseerd. Wĳ  zĳ n klaar 
voor de volgende 75 jaar!”

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

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

KINESIST(E)
WZC Residentie Koningshof Schoten

VERPLEEGKUNDIGE?
Dan zijn wij op zoek naar jou !

WZC Residentie Koningshof Schoten

Waar en hoe
solliciteren?

Via e-mail:
verpleging@residentie-koningshof.be

Ter attentie: Ann Lauryssen

Solliciteren met CV en motivatiebrief

Botermelkbaan 4
2900 Schoten

Als kinesist(e) in Residentie Koningshof ben je verantwoordelijk voor de 
therapeutische ondersteuning met betrekking tot de motorische functies van 
onze bewoners. Op een creatieve manier zal je bijdragen aan de mobiliteit en 
welzijn van de bewoners.

Jobgerelateerde  competenties : 
- De kinesitherapeutische diagnose stellen op basis van spiertesten, hou-
 dingstesten,…en diagnose meedelen aan de persoon met de zorgbehoefte.
- Contra-indicaties als gevolg van breuken, botontstekingen, …. opsporen…..
 de persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar een arts,  psycholoog,….
- Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen naar gelang de
 leeftijd, de aandoening en de activiteit van de persoon met zorgbehoefte.

Vereiste studies: Master Kinesitherapie

Werkervaring: Beperkte ervaring 

Talenkennis: Nederlands (zeer goed)

Contract: van onbepaalde duur - vaste job - 19u/week
 te presteren in 5 dagen - dagwerk

Heb je een hart voor ouderen? Werk je graag in een team? Dan moet 
je vandaag nog solliciteren! Wij zijn op zoek naar een gedreven 
verpleegkundige die houdt van een boeiende uitdaging en die samen 
met het hele team bijdraagt aan de begeleiding en ondersteuning 
van onze bewoners.

Vereiste studies: Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde
 (vroeger 4de graad beroepssecundair
 of gebrevetteerd) / Prof. Bach. Verpleegkunde

Werkervaring: geen ervaring

Talenkennis: Nederlands (zeer goed)

Contract: contract voor onbepaalde duur - voltijds
 2 ploegenstelsel - weekend

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

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

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

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

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

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be
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De orde van de tempeliers met plicht 
start nieuwe actie: “dagelijks brood”

Dagelĳks brood is essentieel maar het zal je misschien ver-
bazen dat een aantal schoolkinderen de refter betreden 
met een lege brooddoos. Met uw bĳdrage én de inspan-
ning van onze handelaars worden die brooddozen smake-
lĳk gevuld. Samen kunnen we minderbedeelde kinderen 
van onze gemeente helpen zodat ze ook eten hebben. 
De deelnemende handelaars zĳn: Bakkerĳ Manus en
Co-Pains, beenhouwerĳen Rĳmenenants, De Meulder en 
Pieters, ‘t Winkeltje, Lingerie An en Caress, Crollino, kapper
De Coiffeur, Frituur Take Out, Standaard Boekhandel,
Bloemen de Goede en Pandava, die we extra bedanken 
voor het ingezamelde schoolgerief en ook deze actie gaat 
ondersteunen.  De actie loopt tot einde dit schooljaar 2022. 
Samen tegen armoede.  Uiteraard worden ook de inwoners 
voor de ondersteuning en het hart op de juiste plaats be-
dankt.

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

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

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

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

Goedk. verw. en af-
v o e re n  v a n  c o n i f e -
ren en hagen. Gr. off. 
0487/715 534

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

KFC BRASSCHAAT
Vrĳdag 29 oktober 
PR. RES. - TOR Pir. Deurne 20h00
Zaterdag 30 oktober 
U10 - Noorse 09h30
U15 - K. Kalmthout SK 11:30
U21 - VK Valaarhof 14:45
U8 - VK Simikos 17:45
1ste pl. - Zandvliet Sport 20h00
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WUUSTWEZEL
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VERKOOP UIT DE HAND AAN DE MEEST BIEDENDE  
van een 

WONING
te 2990 WUUSTWEZEL, DE VENNEKENS 2

 

KENMERK: Wuustwezel - 2de afd., sectie G, perceel nr. 461/S/12P0000, opp. meting 281 m² 
- sted. uitr. dd. 13/09/2021 - Gewestplan: Wug - Vg - Gvv - Gvkr - Gmo - blanco bodemattest 
dd. 27/07/21 - EPC: 366 kWh/(m² jaar) - Electrische keuring dd. 11/08/21 (afgekeurd) - niet 
mogelijk overstromingsgevoelig/risicozone/recent overstroomd gebied - niet in vastgestelde 
inventaris van bouwkundig erfgoed/landschapsatlas/houtige beplantingen met erfgoedwaar-
de/historische tuinen/parken of in een vastgestelde archeologische zone - vrij bij akte
BEZICHTIGINGEN:
op afspraak bij mevrouw Nuytemans: 03/690.09.20 of kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be
INSTELPRIJS: 145.000,00 EURO

BIEDINGEN 
kunnen worden gedaan vanaf instelprijs tot en met maandag 29/11/’21

(biedingsformulier ter verkrijgen op aanvraag).
Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zal een zitting 
worden georganiseerd met de bieders. Er zal worden aangevangen met het hoogste bod. 
Het goed zal worden toegewezen aan degene die op de zitting het hoogst aanvaardbare bod 
uitbrengt.
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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

GIB loopt en fietst
voor zusterschool PJG in Bad-Neuenahr

Het GIB, Gemeentelĳk Instituut Brasschaat, is een school 
met een sportieve achtergrond. Daarnaast draagt de school 
ook het sociale aspect hoog in het vaandel. Zorg dragen 
voor elkaar hoort bĳ het pedagogisch project. 
Bĳ het zware noodweer van afgelopen zomer is de zus-
terschool PJG, Peter Jorres Gymnasium, in Bad-Neuenahr 
zwaar getroffen. Aangezien het GIB reeds tientallen jaren 
met deze school een uitwisselingsproject doet, hebben we 
voor hen een actie op poten gezet.
Op vrĳdag 29 oktober wordt er in de namiddag vanaf twaalf 
uur voor de hele school, waarbĳ we toch spreken over 1020 
leerlingen en 110 leraars, een LOFI georganiseerd. Hierbĳ 
gaan de leerlingen per duo lopen en fietsen, weliswaar in 
de meest gekke outfits die ze kunnen bedenken. De eerste 
en de tweede graad werken 7 km af, de derde graad gaat 
voor 10 km. Ze zoeken op voorhand naar sponsors en op 
deze manier hopen we een mooie som geld bĳ elkaar te 
lopen en te fietsen. 
Er zal een prĳs uitgereikt worden aan de klas die het meeste 
sponsorgeld verzameld heeft, maar ook het best verklede 
duo valt in de prĳzen. 
Dit alles is georganiseerd door de klas 6 EM-MW. Dit is de 
talenklas die normaal naar Duitsland zou gaan. Ze hebben 
onder leiding van hun lerares Duits, Silke De Beuckeleer, 
dit project opgestart. Hierbĳ hebben ze hun vaardigheden 
kunnen inoefenen: spreken voor een groep, mails en brie-
ven opstellen, sponsors zoeken bĳ de lokale middenstand, 
.. kortom een hele karwei waar ze met plezier aan werken.
Ook de lessen LBV( levensbeschouwelĳke vakken) doen hun 
duit in het zakje. Zĳ werken nog rond het filmpje en verza-
melen het sponsorgeld.
Het gemeentebestuur staat ook volledig achter dit pro-
ject. Om het met de woorden van Ines Ven, schepen van 
onderwĳs, en Adinda Van Gerven, schepen van sport en 
verbroedering Bad Neuenahr-Ahrweiler te zeggen: ‘’Hart-
verwarmend te zien hoe onze Brasschaatse jongeren van 
het GIB op een gezonde en sportieve manier hun steentje 
bĳdragen aan de wederopbouw van het PJG ( Peter Jorres 
Gymnasium) in onze zusterstad. En welgemeende dankje-
wel hiervoor.’’
U merkt het, het is een heuse organisatie, waarbĳ vele part-
ners samenwerken. We hopen dan ook op een groot succes 
zodat  de sportinfrastructuur van het PJG opnieuw kan op-
gebouwd worden. 
We nodigen u graag uit op dit evenement. Het vindt plaats 
in het Louis De Winter-stadion, op vrĳdag 29 oktober tussen 
twaalf en halfvier. 
Hieronder vindt u de link naar het filmpje dat afgespeeld is 
in alle klassen. Het kwam redelĳk binnen bĳ de leerlingen, 
waardoor ze begrepen waarom we dit project doen.
drive.google.com/file/d/15EPM-l4SlAvEU5hArZH8yyR9_
AIG3qgT/view
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Kwaliteit zonder zorgen

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

    

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

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.

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

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
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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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Avondtoilet/Ktuna - BETER ... JOU
Beste theater- en muziekliefhebber,
Avondtoilet/Ktuna presenteren op zaterdag 30 oktober om 
20u. BETER ... JOU in Deschuer57, De Romboutweg 14 te 
Brasschaat.
Een programma over het mĳnenveld van de liefde in korte 
dialoogjes, poëzie en veel liedjes met Piet Huybrighs, Cathy 
Jochems en Ron Schuerman.
Tickets: €15u, pauzedrankje inbegrepen, via
deschuer2057@gmail.com of avondtoilet@telenet.be

Brasschaatse Film geeft 5 duotickets weg. Mail naar
bovenstaande adressen met de vermelding Brasschaatse 
Film en een onschuldige hand doet de rest.

Zorgkundige:  DAME 
61j. met referenties be-
schikbaar als zorgkundi-
ge voor nachtdienst GSM 
0474 702 594

Gratis opruimen van 
inboedels. Bel vrĳblĳvend 
0488 335 873

Mme. Sandrina kaart-
leggen en voorspellin-
gen 0470 512 650

Te huur: Bedoin Mont 
Ventoux Frankrĳk vakan-
tiewoning in centrum 2 
parkeerplaatsen tuin alle 
comfort 6 pers. 3 slpk. 
vrĳ in 2022 van 11/06 tot 
13/08 0472 537 702

Te koop: instapklare wo-
ning te Brasschaat: rui-
me benedenverdieping 
- 2 slpk - tuin (Julialei) € 
315.000 Tel. 0494 878 
280

Te huur: app. Vuurkrui-
senlei 29, 2de verd. 2 
slk.+berg. +gar. +ing. 
Keuken, € 750 + € 40 kost. 
Tel: 0486 842 568

Ik zoek werk poetsen, 
ervaring, heel sociaal. 
0487/452 110

Inboedelverkoop  za 
30/10 & ma 1/11 van 
10-18u Willy Staeslei 40 
Ekeren

Ik zoek werk schild., keu-
ken install. en behang., 
lam. en tegels 0486/263 
299

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren en andere klusjes 
0488/591 112

Te koop: aanhangwagen 
oud 2m L tot 1,75m ge-
sloten met bach vol met 
spullen voor markt. € 100 
wegens plaatsgebrek . 
0486/245 784

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

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534

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
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

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

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

en doe ook uw 
strĳ k. 0465/545 708

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

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

GSM: 0476 582 757. Tel. na 17u

voor afwas en poesten. 
0473/324 568

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

 komt aan 
huis. Agnieszka 
0484/949 951

 0483/720 562

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

2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zĳ n, geen ge-
remde. 0492/263 118

 
=  g e de e l de  z org  + 
w a n d e l i n g e n .  V e r -
trouwd met het  ras. 
0497 864 947

Gelijkvl ap-
partement met garage 
te Brasschaat MTH op 
Bredabaan 977. VP € 
205.000 T. 0485 037 965

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

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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Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

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

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    25
DINSDAG     26
WOENSDAG   27
DONDERDAG    28
VRĲ DAG        29
ZATERDAG     30

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

MAANDAG    1
DINSDAG    2
WOENSDAG   3
DONDERDAG       4
VRIJDAG      5
ZATERDAG       6

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

GEEN OPHALING OP 1/11. 
Ophaling Huisvuil 

verschuift naar 5/11 
(GEEN ophaling GFT)

Recyclagepark gesloten 
op 1/11 

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 prĳ sklas-
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

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

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

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

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

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

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

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

Heeft u er te koop? Bel of 
SMS 0471 294 474

harma producten 0478 
735 227

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

Gratis ophaling oud pa-
pier, karton. Info Bart. 
0492/543 007
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JE KAN BETER NU AL KOPEN AAN

REGISTRATIERECHTEN
EN VOOR JE 2DE WONING AAN

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg I Herentals I Lier I Lommel I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland

De (enige) gezinswoning van uw dromen gevonden op www.heylenvastgoed.be? Wacht dan niet 

tot volgend jaar om te profi teren van de nieuwe registratierechten. U kan nu al een aankoopbelofte 

tekenen, waardoor u zeker bent van uw woning én van het nieuwe tarief van 3% registratierechten! 

Van plan om een nieuwbouwappartement of woning te kopen om te verhuren of als tweede verblijf? 

Aarzel dan niet en koop nu om nog te kunnen profi teren van het voordeliger tarief van 10% in plaats 

van 12% aan registratierechten. Als u snel bent kan dat namelijk nog. Meer informatie? Bel ons op 
het nummer 0800 292 23 of kom langs in één van onze kantoren.

IS HET NOG NIET TE LAAT 
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Engel & Völkers Brasschaat  Bredabaan 280  2930 Brasschaat
Tel. 03-658 12 00  brasschaat@engelvoelkers.com  www.engelvoelkers.be

Wĳ  hebben een goede neus als het erom gaat 
de juiste koper voor uw eigendom te vinden.

Steeds op zoek naar woningen.

RECENT VERKOCHT

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

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


