23 - 24 - 25 - 26 & 27 november

Premium producten met straffe kortingen
BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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5 jaar
onderhoud
GRATIS

verschillende acties op vrijdag en zaterdag!!

Kom kennis maken met de nieuwe

Zelfopladende hybride

VABIS

%5$66&+$$767((1:(*   .$/07+287     

EXCLUSIEF
VERDELER
ANTWERPEN
NOORD

T. 03 633 09 88
LQIR#RMKEHZZZRMKEH
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

$NS`ZSW
Y]`bW\US\
Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

50
jaar

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

:::47'%(

*(6&+(1.6(76-70%
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Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT 'LQVGDJ%LVW:LOULMN
:RHQVGDJ*LWVFKRWHOOHL'RQGHUGDJ6W/HQDDUWV
9ULMGDJ :LMQHJHP              =DWHUGDJ 6FKRWHQ

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

dave.parys@proximus.be

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

ig
d
j
i
t
n
Pla T E Ruw W IeNrwerk !
schildtoph
Chris

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be
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Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Grote keus in:

%RPHQHQKHHVWHUVFRQWDLQHUSODQWHQUR]HQLQYHOHVRRUWHQHQYRUPHQ
NOLPSODQWHQKDDJHQGZHUJFRQLIHUHQYDVWHSODQWHQERVHQKDDJSODQWHQ
IUXLWERPHQLQYHOHVRRUWHQHQYRUPHQJD]RQ]DGHQJD]RQHQSODQWPHVW
VWRႇHQRQNUXLGHQ]LHNWHEHVWULMGLQJVPLGGHOHQJD]RQRSUROOHQHQ]
%UHQJRQVYULMEOLMYHQGHHQEH]RHN
Openingsuren:PDYULMHQX]DWX=RQGDJJHVORWHQ

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.
Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76
www.boomkwekerij-luyckx.be info@boomkwekerij-luyckx.be

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!
Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



Tuinonderhoud, mollen
bestrĳden. Btw aanwezig.
0465/993 577

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



FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188

Garden Solutions
Boomstronken frezen,
onmiddelĳke prĳsofferte.
www.gardensolutions.be
0475/511 603

Roofing, pannen, herstellen, vern. dakgoten.
0489/717 125

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk
Klinker/kasseiwerken,
aanleg houten terrassen
en afsluiingen, aanleg
gazon en tuin, versterken
oevers van vijver met
hout, plaatsen, tuinhuizen
en carports, afbraakwerken...,gr. prijsoff., zelfwerkend patroon, 0498
442 257

Te koop gevraagd: 2de
hands aanhangwagen,
mag werk aan zĳn, geen
geremde. 0492/263 118

Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

QQQQQQQQQQQQ

DRINGEND
*(=2&+7

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

Zet uw familieﬁlms, dia’s,
oude ﬁlms (VHS, Hi8,
super8, DV) op dvd/pc
Omnivid videoproducties
0497 489 457

QQQQQQQQQQQQ

Brasserie
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
.DSHOOHQ


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

met advies
LOPEN:

Lichter,
sterker,
aangepast.

kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

Nieuw Polar Grit X Pro Titan
Premium Outdoor Multisporthorloge

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

³æƄæƎƎĆĲţƖēŏæƄēƈţʅʲɸʋɴɯʑƄƄ
ţŏĶŇƲēŘʆŖæŘĆĲēīţʆĆĲţƈĶǂţʆæŘƎŇţƲĶƎʆƎēƈƈæŘţĲæŖ


gēƈƎƖČēŏƜƸēæƄēƈţʅʲɰɴʋɴɯʑƄƄ

īēƈţţŋƖēƲĶƎƎţţƈƖēŘʆƳĶŏČƄæƖĔʆrēČĶƖēƈƈææŘƎēĆĲæƈĆƜƖƖēƈĶēēŘŋææƎƎţţƈƖēŘʆ
īēƲƜŏČēĶƖŇēʆƳƈæƄƎʆĩƈƜĶƖʑŘţƖēŘƲēƈƎĶēƈĶŘīēŘƄŏƜŋĄƈţţČƎƄēŋʑŖţǂæƈēƈŏŏæ


æēŏŏæČēŏƜƸēʅʲɱɯʆɯɯʑƄƄ

jæŘīţƜƎƖĶŘēʆŋĶƄʆŖţƎƎēŏēŘʆīæŖĄæʏƎʆƈēƜǂēīæƈŘæŏēŘʆĆĲţƈĶǂţʆƲēŘƜƎƎĆĲēŏƄēŘʆ
ĆæŏæŖæƈēƎ


ßæƈǂƜēŏæʅʲɱɯʆɯɯʑƄƄ
ʘªƄææŘƎēƲĶƎʜƎƖţţĩƎĆĲţƖēŏĶŘƖţŖæƖēŘƎæƜƎʙ

gæĄēŏŇæƜƳʆƈţţČĄææƈƎĩĶŏēƖʆŖţƎƎēŏēŘʆīæŖĄæʏƎʆŏæŘīţƜƎƖĶŘēʆĆæŏæŖæƈēƎʆ
ƲēŘƜƎƎĆĲēŏƄēŘˈƎƖţŋĄƈţţČ

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING

MULTISPORTHORLOGES
& HARSLAGMETERS

<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

âïĠȥĩÉĎĠſĴĴŏĠïſïŏĎīĂĴāÉāĉÉÉĠĴŌǢǤïīǢǥȥǡǢȥǢǠǢǡ
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Wemers
90
JAAR

BINNENHUISDECORATIE

Alles aan

wegens totale uitverkoop
Leuke kerstgeschenkjes
Op zoek naar een mooie gedekte tafel
voor de feestdagen
Tafellinnen met gecombineerde servetten, leuke
servetringen en aangepaste theelichten
Sierkussens
Bed en badlinnen
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

Gesloten van 8 december tot en met 20 december
Ons team staat terug klaar voor u op 21 december

KLOKKENATELIER
Hands On Time

BLACK

Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

WEEK

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

van ma22 t/m zo 28 november *

BIG

SALE

0475/48 44 44

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

LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be
Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering aan
nog
betaalbare prijzen.

€ 84999
PROMO
BLACK WEEK
99

€

INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

699

AEG DROOGKAST
T8DSE4PB

$%$EVROXWH&DUHNJ3UR6HQVH
2SPDHQ]RQHQNHORQOLQHZLQNHOJHVORWHQ

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW0DULDWHU+HLGH
7HOLQIR#HOHFWURTXLULMQHQEHZZZHOHFWURTXLULMQHQEH

9RRUGH
UHVWDXUDWLH
YDQDOXZ
DQWLHNH
PHXEHOHQ
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Pensioensparen kan al
vanaf € 5 per maand.
Start nu ook heel eenvoudig
via de Argenta-app.
Zo simpel kan het zijn.
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
Zie ook www.argenta.be
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De klimaattop:
van Glasgow naar Brasschaat

GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

Plots worden een aantal ambitieuze maatregelen goedgekeurd zoals de uitfasering van auto’s op fossiele brandstoffen.
Maar hoe haalbaar is het elektrisch alternatief?
Brasschatenaren die een elektrische wagen kochten, ondervinden nu al
een tekort aan laadinfrastructuur in hun nabĳe omgeving.
Het ondertekende Lokaal Energie-en Klimaatpact voorziet tegen 2030 één
laadpaal per 50 inwoners. Voor Brasschaat betekent dat 190 laadpalen.
Momenteel zĳn er op ons grondgebied 36 publieke laadpalen. Onlangs
keurde het schepencollege (N-VA/VLD) een
bestek goed voor plaatsing van 10 laadpalen
per jaar in de volgende 5 jaar. Daardoor
wordt tegen 2030 amper de helft van de
voorziene doelstelling bereikt!
Een verregaande uitrol van ons laadpalenpatrimonium dringt zich op. De gemeente
moet meer investeren in publieke laadpalen.

WWWBRASSCHAATCDENVBEȩȩȩsȩȩȩBOBGEYSEN BRASSCHAATBE


Fietsherstellingen,
kaderopbouw en
workshops.
BikeWorks, Kortestr. 73,
Brasschaat reserveer nu:
info@bikeworks.be
0496 770 137
www.bikeworks.be



Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891



Ik zoek schilderwerk binnen & buiten.
0466/464 299

Te huur: SPANJE, regio
Murcia, dorp San Cayetano. Huis voor 4 personen,
2 slpks, 2 badk. Groot
zwembad + kinderbad.
10 min rĳden van strand
San Javier. Nog vrĳ Nov/
Dec/Jan. Info: Van Doninck. 0468 210 252



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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044

Bob Geysen
Gemeenteraadslid

Elektriciteitswerken gr.
en kl., herstel., verl., depan. 0498 289 024

QQQQQQQQQQQQ

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te huur: voll. geren; app.
Bredabaan Brasschaat
bĳ scholen, bushalte en
winkels. Dubb. glas, rme
liv, 2 spks, balkon, kl. terras. uitermate geschikt
voor 2 pers. € 750 + € 65
onkosten. Tel. 03 667 41
17 - 0474 920 434


I Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentĳdlei 15 MtH

Graag huren wĳ een garagebox in Brasschaat.
Contact: +31 683 351
615 of 0484 906 119.
Alvast bedankt!

SCHRAUWEN
FEESTARTIKELEN
)HHVWDUWLNHOHQ.U\RODQ*ULPDJH
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW 0DULDWHU+HLGH
7HOZZZVFKUDXZHQIHHVWEH

PROFITEER ER VAN!



Wĳ zoeken iemand die
bĳles wiskunde (lagere
school) kan geven. Bel
naar 0489 306 305. Artur

ZOEKT

ZELFSTANDIGE
PLAATSERS
BINNENDEUREN
(M/V)

Interesse?
Neem dan contact met ons op of stuur een email:
3HWUD'H.HXOHQDHU
3HWUD#WLOERUJKVKRXWEH
2QGHU]HHO_.DOPWKRXW_

Wij verkopen nu onze huurkostuums aan
ĞĞŶŐƵŶƐƟŐĞƉƌŝũƐ͊^ŽŵŵŝŐĞǌŝũŶǀĞƌŚƵƵƌĚ
geweest en sommige zijn nog nieuw.
Veel keuze zoals:
^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ͕ŝƐĐŽ͕&ůŽǁĞƌWŽǁĞƌ͕,ĂůůŽǁĞĞŶ͕
ĞŶŶŽŐǀĞĞůŵĞĞƌƚŚĞŵĂ͛Ɛ͘
Ook alle accessoires zijn bij
ons verkrijgbaar
Kijk op www.schrauwenfeest.be of kom vrijblijvend in onze winkel kijken
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Verwĳderen van asbest
golfplaten en afvoeren en
plaatsen nieuw dak op uw
tuinhuis. 0487/715 534

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers



Opruimwerken in woningen, garage,... Leegmaken + afvoeren van
inboedels in gebouwen,
kleine afbraakwerken,
enz. 0492/543 007 Gratis
offerte



Uitslijpen van slechte
voegen van terrassen
+ terug opvoegen, vervangen kapotte tegels,
vervangen van putdeksels, enz. Gratis offerte
0491/883 597

5

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
Aankoop antiek beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prĳsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

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
Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39

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

ww w.ja ns s e ne nja ns se n .b e

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

TE HUUR: Klein duplex-appartement 55 m²
2de verdiep met lift.
HANENDREEF 40,
BRASSCHAAT, rustige
buurt. 1 slaapkamer
+ zolderkamer, kleine
woonkamer met open
keukenhoek, volledig
ingerichte badkamer,
groot terras zuidwest
georiënteerd. Uitzicht
op groen. € 595/maand
+ € 55 kosten. Incl
Brandverzekering. BESCHIKBAAR 1 april 2022
GSM 0486/46 57 67

Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische controle. Erkende handelaar!
T 0476/74.91.78.


Twijfel zeker niet om
ons te contacteren,indien u uw wagen wenst
te verkopen. *Snelle en
correcte afhandeling
*Ook met schade of
zonder keuring *Contante betaling *Steeds
bereikbaar (7d7 en
24h/24h)
Tel. 0476 345 800
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Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

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.

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

Vooruit is de weg, Stay Positive!
Met deze woorden en gemengde gevoelens overhandigde de 29-jarige Gaël Krekels een
cheque van € 2.829,90 aan Karen Dobbé (Kankerfonds Vlaanderen). Dit mooie bedrag had
Gaël ingezameld om in april 2020 ’s werelds ruigste marathon, de Marathon des Sables te
lopen. Zĳn grootste motivatie was zĳn papa, die aan kanker overleden is.
Editie 2020 werd door coronamaatregelen verplaatst naar oktober 2021. Meerdere blessures -ondanks verdergezette training bĳgestaan door coach en kinesist- verhinderde Gaël
spĳtig genoeg om hieraan
deel te nemen.
De overhandiging had
plaats aan het Kasteel van
Brasschaat, in het bĳzĳn
van zĳn mama, Imelda
Schrooyen. Schepen van
sport, Adinda Van Gerven,
kon o.w.v. quarantaine niet
aanwezig zĳn maar dankte
Gaël voor deze gulle bĳdrage. “Een jonge Brasschatenaar, die via sport
het grote gevecht tegen
kanker steunt… Dat is
mooi!” aldus Adinda. Proﬁciat Gaël met je sportieve
inspanning!

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

4QFDJBMUZ4UPSF
NOVEMBER 26TH

BLACK FRIDAY
SALE

START

STOCK
VERKOOP

PVE(FNFFOUFIVJT

ANTWERPEN
&

"VHVTUJKOTMFJ

UFWFOTSFTU

Hofstraat

FOLFMFUIFNBhT

%V#PJTMFJ
-FPQPMETMFJ

30 % SALE
winter 21

#3&%"

Kerk
.JLTFCBBO

)PGTUSBBUBt#SBTTDIBBU
XXXDPOTUBOUJOJCFt
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· GOUDSMID · JUWELEN DESIGN

G O U D S M I D E N J U W E E LO N T W E R P S T E R S T E FA N I E C O N D E S N O D I GT U U I T
VO O R H A A R F E E S T E L I J K O P E N D E U RW E E K E N D 2 6 - 2 7 - 2 8 N OV E M B E R
BLACK FRIDAY
Vrijdag 26 november Van 12 tot 18 uur
OPENDEURWEEKEND
27 en 28 november van 12 tot 17 uur
Wij verzekeren u dat u in een veilige omgeving
kan komen genieten van al wat schittert en
glittert. Of neem vooraf al een kijkje op haar
webshop: www.stefaniecondes.be
KOOPZONDAG 5 - 12 - 19 - 26 december 12u - 17u

Laat u betoveren door schoonheid en kies het
juweel dat uw feestlook af maakt. Of vind een
oogstrelend
eindejaarsgeschenk
om
te
koesteren. Bij Sec vindt u zowel kleine als grote
attenties.
AFSPRAAK
Voor trouwringen of maatwerk dient u steeds
op voorhand een afspraak te maken via
onze website : www.stefaniecondes.be

26
27 Ŗ 28
NOVEMBER

JUWELEN DESIGN

OPENDEURDAGEN

JUWELEN STEFANIE CONDES
ARMAND REUSENSPLEIN 5
2930 BRASSCHAAT

WO
DO
VR
ZA

12u - 18u
12u - 18u
12u - 18u
12u - 17u

MAATWERK OP AFSPRAAK

WWW.STEFANIECONDES.BE
INFO@STEFANIECONDES.BE
0032 (0)3 651 51 10
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37STE KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
BRASSCHAAT-DRIEHOEK

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

MEDEWERKER
INTERNE ORGANISATIE/
COMMUNICATIE
• Niveau C1-C3
• Contractueel
• Voltijds
• Onbepaalde duur + Vervangingsovereenkomst

functie: • Als medewerker werk je deels mee op de communicatiedienst en deels op de
dienst interne organisatie. • Als medewerker interne organisatie sta je speciﬁek in voor
de ondersteuning bij de behandeling van meldingen, klachten en suggesties van burgers.
Je volgt dagelijks de klachtenmailbox op, vult het klachtenregister in en rapporteert
aan de proceseigenaar. Tevens ondersteun je het kabinet waar nodig (jubilarissen,
eeuwelingen, agenda,..). • Als medewerker communicatie heb je een vlotte pen en ben je
zeer creatief. Je staat speciﬁek in voor het updaten van de website en intranet. Je schrijft
en plaatst dus artikels, past pagina’s aan en stelt online formulieren op. Je ondersteunt
collega’s van het team waar nodig. Je zorgt mee voor de praktische organisatie van
events. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te
werk te gaan.
proﬁel: Diploma hoger secundair onderwijs – Goede kennis van Ofﬁce-toepassingen – Je
beschikt over de technieken van redactioneel schrijven.
Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend
bestuur met respect voor de work-life balans? Werk je graag oplossingsgericht en heb
je oog voor detail?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job
via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 30 november 2021. Bezorg ons naast
je CV, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het
strafregister.

QQQQQQQQQQQQ Ik zoek werk poetsen, Goedk. afbreken van uw
ALGEMENE
SCHILDERWERKEN
Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

QQQQQQQQQQQQ

strijken. Eng. & Ned.
0483/101 915

Te koop 1 massagetafel
wit, niet gebruikt €149 nu
€70. 0499/212 891

Te koop: Opel Astra classic 4 deuren 1996, 25 jaar,
goede staat. voor collecters €750. 0486/245 784

Te koop voederhuisje +
staander € 50. 0493/586
827

Ik zoek werk, schoonmaken, strĳken, kinderoppas, ouderzorg. 0493/473
919 Nadejda

Te koop: VOLKSW GOLF
6 CABRIO 05.2012 36.500
km 7DSG Prachtige staat.
€ 16.750. 0475 963 757

tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534



Leegmaken van uw
woning van kelder tot
zolder alles volledig naar
uw wens. Wij geven de
beste prĳs vd regio en komen volledig vrĳblĳvend
langs. Ook opkopen van
beelden verzamelingen
schilderijen vazen etc.
0491 758 399



Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70


Ik zoek werk. Schoonmaken, bejaardezorg, babysitter, ik heb ervaring.
0465/202 968 ELA

Van vrĳdag 10 december 2021 tot en met maandag 13
december 2021 heeft, na een jaar onderbreking, onze
kerststallententoonstelling weer plaatst. Ze gaat als vanouds door in de Sint-Jozefkerk, Rerum Novarumlei te Brasschaat-Driehoek. We hebben weer vele kerststallenbouwers bereid gevonden om hun prachtige werkjes tentoon
te stellen evenals hobbyisten en kinderen. Scholen kunnen
op vrĳdag of maandag een bezoekje brengen met enkele
klassen. Zĳ maken best een afspraak door een e-mail te
sturen naar mariamertensdebie@scarlet.be met opgave
van het uur dat ze wensen te komen. Tĳdens de openingsuren is er tevens in de kerk een kerstcafé geopend waar je
iets kan drinken en er enkele items voor het goede doel
worden verkocht. Vrĳdagavond heeft de winterwandeling
van KWB-Driehoek plaats en daarom zĳn we dan ook tot
22 u. geopend voor het publiek.
Openingsuren: vrĳdag 10 december: van 13 u. tot 22 u.
Zaterdag 11 december en zondag 12 december: van 11 u.
tot 18 u. Maandag 13 december: van 13 u. tot 17 u. (scholen of groepen kunnen een afspraak maken in de voormiddag) De Kerststallententoonstelling is een organisatie van
vzw Kerstcomité Brasschaat. Inkom is dit jaar gratis voor
iedereen. Meer informatie vind je terug op
www.kerstopdendriehoek.be.

Gevraagd: Oude bromﬁets, jukebox, ﬂipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude
wapens, reclameborden,
ect. +31 646 331 823



Wij kopen uw auto,
diesel, benzine, export
wagens oude of jonge
wagens ook met schade
Kenny en Tom directe
betaling volledig vrĳblĳvend. 0491 758 399

Ik zoek werk: onderh.
tuinen, schilderen, behangen, loodgieterĳ, ...
Ik spreek Spaans, beetje
Engels en Ndls. tel: 0474
327 688

Paardenstalling met
weidegang in Wuustwezel, in bosrĳke omgeving,
grote buitenpiste met
verlichting, longeerpiste,
volpension. 0473 449
192

Ik zoek werk, strijken,
poetsen ook zat. & zon.
0485/223 543

Winterrommelmarkt
d’Oude Kerk Lage Kaart
644 Brasschaat 4-5 december. Inkom €2 Covid
Safe Ticket verplicht

Te koop droog brandhout, kant en klaar thuis
gebracht. 0495/914 096


KFC BRASSCHAAT

26 november
PROV. RES. - K.S.V. Bornem
27 november
U9 - City Pirates Antw.
K.F.C. Berendrecht - U15
K. Kontich F.C. B - GEW. RES.
U8 - F.C. Seja
U10 - K.S.V. Wildert
U6 - Ksk Ekeren Donk
U10 - K. Wuustwezel
U11 - F.C. Patro Hoevenen
Groenenhoek A - U13
F.C. V.D.P. A Niv.2 - U21
U7 - Loenhout S.K. B Niv.1
U11 - K.S.V.B. Driehoek A
K.S.V.B. Driehoek - U12
U8 - K. Brecht S.K. A Niv.1
28 november
Vc Wilrĳk A - 2 PROV. A



Te koop: brandhout,
gezaagd op 35cm, eik,
acacia, gekliefd, goed gedroogd. Thuis gebracht.
Tel. 0484/600 866


Studio te huur €500 gas
+ water incl. Vrĳ 1 december. 0475/514 399

Ik zoek tuinwerk, schilderwerk en andere klusjes. 0488/591 112



Gesp. voetverzorgster
komt aan huis. Agnieszka.
0484 949 951

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…
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

§ 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
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Stel je kandidaat
voor de nieuwe ondernemersraad

Brasschaat geeft lokale handelaars een stem met de oprichting van de
ondernemersraad. Met gericht advies willen we het ondernemersklimaat in
Brasschaat verder verbeteren. We zoeken geïnteresseerden die de lokale
ondernemers willen vertegenwoordigen, en experts gelinkt aan een ondernemende of commerciële functie uit de horeca, toerisme, detailhandel ...
Taak van de ondernemersraad
» Bespreking en evaluatie van dossiers met een brede gemeentelijke
impact op ondernemers.
» Advies over de optimalisatie van gemeentelijke werkingsprocessen.
» Informeren gemeentebestuur over de besproken onderwerpen.
» Opmerken van nieuwe technologieën, trends, innovaties …
en proactieve voorstellen doen aan het gemeentebestuur.
Als vertegenwoordiger/expert in de ondernemersraad word je benoemd
voor een periode van 3 jaar. De raad komt vier keer per jaar samen. Begin
2022 vindt de eerste vergadering plaats.
Interesse? Stel je kandidaat en bezorg ons je CV met korte motivatie vóór
30 november 2021 via kmo@brasschaat.be.

NAREKA wandelingen


Deze wandelingen, onder
leiding van een natuurgids,
duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is
niet nodig, deelname is gratis
en iedereen is welkom!
December
Za 04.12.2021 -Grenspark:
Vlaams natuurreservaat de
Kalmthoutse Heide. Start: 10u,
parking De Vroente Putsesteenweg 129, Kalmthout.
Gids: Christianne Kips
Januari
Zo 02.01.2022 -Grenspark:
Vlaams natuurreservaat de
Kalmthoutse Heide. Start:
10u, parking De Vroente
Putsesteenweg 129, 2920
Kalmthout. Thema: Nieuwjaarswandeling, gids: Hilde
Balbaert
Zo 09.01.2022 -Grenspark:
Ravenhof-Moretusbos, start:
14u, Kasteel Ravenhof, Oud
Broek 4, Stabroek. Thema:
Moretusbos gescheiden door
drie grenspalen. Gids: André
D’Hoine
Zo 16.01.2022-Grenspark:
Steertse Duinen. Start: 10u,
parking manege De Wolf,
Staartsestraat 55, 4635 RC
Huijbergen NL. Thema: Van
productie naar natuurlĳk productiebos. Gids: Fred Severin


www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430
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DE MOOISTE KRANSEN
KERSTBOMEN
TRENDY EN
SFEERVOLLE DECORATIE

UTOMAAT

BLOEMENA

O in Schilde
aan de HUB
aan 405
Turnhoutseb

KOM ONZE
NAJAARSCOLLECTIE
ONTDEKKEN EN

.

.

MAAK HET THUIS
MAGISCH GEZELLIG!

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

EKEREN

SCHILDE

Kapelsesteenweg 227
03 647 00 72

Turnhoutsebaan 171
03 383 00 01

Brasschaatse Film,
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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

12

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 23 november t.e.m. zaterdag 27 november
Soep:
 =RHWHDDUGDSSHOJHOHSDSULNDVRHS ½ORI½O 
 3UHLVRHS ½ORI½O

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534


Gratis ophaling oud ĳzer.
Info Bart 0492/543 007

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Ik zoek werk, poetsen
& strĳken. 0465/756 911


Te koop: nw 1 pers matras
+ gratis bed en lattenbodem provt 03/651 95 71
ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
SODDWVEH]RHN
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of
0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϱϴ͕Ϭϰ
ΦϮϱϬ͕ϭϱ
ΦϮϳϯ͕ϴϮ
ΦϯϬϯ͕ϱϮ
Φϭϵϲ͕ϳϴ
ΦϮϯϴ͕Ϭϴ
ΦϮϰϰ͕ϭϮ
ΦϮϬϵ͕ϳϴ
ΦϮϲϴ͕ϳϭ
ΦϮϵϯ͕ϳϳ
ΦϮϲϱ͕ϬϬ
ΦϮϯϵ͕Ϭϭ
ΦϮϲϬ͕ϴϮ
ΦϮϴϯ͕ϱϲ

ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH

Warme Gerechten:
- Lasagne met gerookte zalm, prei, selder, ricotta
 HQSHVWRVSLQD]LHVDXV ½
 *HNDUDPHOLVHHUGHNLSSHQGLMHQPHWURGHNRRO
 JHEDNNHQDSSHOHQRYHQDDUGDSSHOWMHV ½
 5LVRWWRPHWERVFKDPSLJQRQVHQDDUGSHHU ½  9(*, 
- &KLSRODWDPHWDDUGDSSHOSXUHHHQEORHPNRROJUDWLQ ½

*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.

BMW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ

Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap pulled pork met appel, koolsla
 HQPLHULNVZRUWHOGUHVVLQJ ½
- Tabouleh salade met hummus, butternut, pastinaak,
 EORHPNRROHQJHEDNNHQNLNNHUHUZWMHV ½  9(*$1

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

UIT DE GESCHIEDENIS VAN ONZE CONTREIEN
“DE BOEKENROOF VAN 1794-‘95”
LEZING DOOR PIERRE DELSAERDT
woensdag 24 november 2021 om 20 uur, Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat.
In de zomer van 1794 bezette het Franse republikeinse leger de Oostenrĳkse Nederlanden. Een opdracht was om in het bezette gebied zo veel mogelĳk waardevolle en nuttige
objecten voor de Republiek in beslag te nemen. Daar hoorden ook kostbare boeken en
handschriften bĳ: uit de vele klooster- en abdĳbibliotheken, en ook omvangrĳke boekenpartĳen uit de Leuvense universiteits-bibliotheek. In zeven maanden tĳd werden 50.000
boeken gestolen, waaronder meer dan 2000 handschriften, en veel daarvan is nog niet
teruggekeerd uit de Parĳse bibliotheken.
In deze lezing krĳgen we een boeiend verhaal over “toe-eigening” van cultureel erfgoed
in onzekere tĳden.
Pierre Delsaerdt (°Leuven, 1963) is voltĳds hoogleraar UA (docent geschiedenis van de
Nederlanden, geschiedenis van het gedrukte boek en beheer van cultureel erfgoed) en
deeltĳds hoogleraar KUL. Sinds 2019 directeur van het Ruusbroecgenootschap (UA).
Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.
Deelnameprĳs, in voorverkoop: € 8; niet-leden € 12; <25 jaar € 4. (overschrĳven op rek.nr.
BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “boekenroof”)
Inschrĳven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ Ria Keysers (T. 03 652 12 86).

BEZOEK ONZE

WEBSITE

KINDERKOOR BRASSCHAAT:
VOOR MEISJES ÉN JONGENS VANAF HET 5DE LEERJAAR!
EERSTE REPETITIE VAN HET WERKJAAR 2021 - 2022:
Z O N D A G 2 8 N O V E M B E R O M 9 U 3 0 I N D E S I N T-A N T O N I U S K E R K VA N B R A S S C H A A T !
Het opzet van dit koor is tweeërlei. Enerzĳds krĳgen kinderen in het koor de gelegenheid
om in een vriendschappelĳke sfeer hun muzikale vaardigheden aan te scherpen. Dit gebeurt door de wekelĳkse repetitie, het zingen van kindvriendelĳke muziek en door optredens. Anderzĳds wil het koor ook een instrument zĳn dat kan ingezet worden tĳdens liturgie
met kinderen en/of jongeren. Op die manier krĳgt zo’n viering een jonger en frisser elan.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van professionele dirigent, organist en muziekleraar
Koen Maris. Het koor repeteert elke zondag tussen 9u30 en 10u30 in de Sint-Antoniuskerk
van Brasschaat. Deelnemen aan het koor is gratis en vereist geen muzikale voorkennis. Op
deze unieke repetitielocatie is alles voorhanden om elke week op hoog niveau maar toch in
een ongedwongen vriendschappelĳke sfeer te repeteren. De eerste repetitie gaat door op
zondag 28 november 2021. Tĳdens de eerste repetitie komt er best een ouder mee voor
het uitwisselen van de nodige info en (contact)gegevens.
Meer info kan u bekomen bĳ dirigent Koen Maris via mariskoen@gmail.com of 0496 07 78
02. Hopelĳk kunnen we rekenen op de inzet en het enthousiasme van u en uw (klein) zoon/
dochter. Parochieteam van Sint-Antonius Abt
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parkbodeactueel
Koop je regenwaterton
aan voordelige prĳs

Schrĳf mee aan het
gemeentelĳk klimaatplan
Tijdens verschillende klimaatsessies
kan je je ideeën delen. In samenspraak met het gemeentebestuur
werken we acties uit.

Igean organiseert opnieuw een
groepsaankoop van regenwatertonnen. Bestel je ton vóór
10 december.
Door water tijdens een bui op te vangen in
een regenwaterton beperk je niet alleen de
wateroverlast. Je kan het water bovendien
voor een heleboel dingen gebruiken zoals het
wassen van de auto en het sproeien van de
tuin. Zo bespaar je op jouw waterfactuur en
gebruik je het beschikbare drinkwater efficiënt.

dinsdag 7 en 14 december om 19:30
GIB - Doorverstraetelei 50
Circulaire consumptie
We nemen circulaire consumptie onder de loep.
Denk aan: consuminderen, hergebruik van
materialen en lokaal kopen.
» sessie 1: brainstormen
» sessie 2: plannen concretiseren, actiepunten

uitwerken

Deelname is gratis, wel vooraf inschrijven
op atmosfeermakers.be

dinsdag 11 en 18 januari om 19:30
GIB - Doorverstraetelei 50
Klimaatbestendige kern
We onderzoeken de mogelijkheden van een
klimaatbestendige kern. Wat is er allemaal
nodig om duurzaam te renoveren en zo de
huishoudens minder te laten verbruiken en
uitstoten.
» sessie 1: brainstormen
» sessie 2: plannen concretiseren, actiepunten

uitwerken

Ruime keuze
Je kan een standaard regenwaterton van
310 en 510 liter aankopen op alle IGEAN
recyclageparken.
Daarnaast kan je ook een design regenton, een
regenton met plantenbak en een grote regenton
van 1000 liter bestellen.

Info en bestellen
igean.be/regenwatertonnen
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welzijnsvereniging

LEGAN AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

4$)3*&,t&,&3&/t
888-&("//"*-4#&t*/'0!-&("//"*-4#&

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam
woon-, leef- en zorgklimaat.
De Woonzorggroep is volop in beweging en werkt aan de toekomst. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel,
waarbij respect en waardigheid voorop staan. De bewoner staat centraal en kan steeds rekenen op gepaste zorg
én welzijn. Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is Woonzorggroep Voorkempen op zoek
naar een (m/v):

CAMPUS- EN ZORGDIRECTEUR
Functie: ? Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening
voor de bewoners van de toegewezen campussen ? Je staat in voor de algemene organisatie en coördinatie
van de toegewezen campussen op een kostenbewuste wijze ? Je leidt het personeel van de campussen op een
motiverende wijze en draagt zorg voor een optimale interne communicatie tussen de verschillende diensten en
campussen ? Je geeft leiding op een manier dat mensen inspireert ? Je assisteert de Algemeen Directeur waar
nodig of vervangt deze indien nodig. Deze ondersteuning, en eventueel vervanging, situeert zich op organisatorisch en strategisch vlak, geldt voor interne en externe communicatie en voor vertegenwoordiging.
Takenpakket: ? Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch
de meerjarenplanning en het woonzorgbeleid ? Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het directieteam werk je een woonzorggericht beleid uit zonder de
efﬁciëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit het oog te verliezen ? Je staat in voor
een optimaal en performant beheer en ﬁnanciering van het woonzorggedeelte.
Proﬁel: ? Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving ? Je hebt kennis van
bestuurszaken: decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. ? Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg:
woonzorgdecreet, ﬁnanciering woonzorg, kwaliteitsdecreet, etc. ? Je hebt goede kennis van zorgprocessen.

De iets ouderen onder jullie zullen haar misschien
nog kennen: Cecilia Wouters-D’Hooghe, de eerste
bibliothecaresse in Brasschaat. Cecilia is er nu 92 en
ze komt nog geregeld in “haar” bib waar ze luisterboeken ontleent.
Op 17 december 1983 ontving ze de eerste bezoekers in de bib. Tĳdens die openingsplechtigheid
was ze de enige vrouw tussen een reeks mannelĳke
sprekers. Ze herinnert zich nog goed dat het in die
beginperiode niet zo gemakkelĳk was om door iedereen aanvaard te worden. De bib was toen gevestigd in de Remise in het Gemeentepark. Dat gebouw waar zich nu een bruisend seniorencentrum
bevindt, was niet lang daarvoor aangekocht door
de gemeente en mooi gerestaureerd.
Cecilia had als 21-jarige in Antwerpen haar bibliotheekdiploma behaald en kwam in Brasschaat als
beste kandidaat tevoorschĳn. “Ik was zeer blĳ met
deze uitdaging. We openden de bibliotheek in de
Remise, maar ook twee ﬁlialen in de wĳken Driehoek en Kaart en twee uitleenposten in de wĳken
Bethanie en Maria-ter-Heide. Na vĳf jaar had één
op de zeven Brasschatenaren de bib bezocht en
was 13 procent lid. In de Remise was er beneden
de afdeling voor volwassenen en boven die van de
jeugd en de leeszaal. De schoolkinderen kwamen
naar ons met hun literatuurlĳstje voor school. Sommigen vroegen ons naar de dunste boekjes. Je zal
begrĳpen dat “De zeer schone uuren van Juffrouw
Symforosa” van Felix Timmermans en “Kaas” van
Willem Elsschot zeer geliefd waren. Ik bleef werken
tot in 1990 en dan ging ik met pensioen. Maar ik
deed het zo graag dat ik nog vrĳwilligerswerk bleef
doen, ook in andere bibliotheken.
Cecilia is de dochter van componist Clement
D’Hooghe en de moeder van Dirk Wouters, voormalig ambassadeur in de Verenigde Staten. De
voormalige bibliothecaresse is een bĳzonder charmante dame die graag mensen rond haar heeft.
“Mensen gaarne zien”, is zowat haar levensmotto.

Ons aanbod: Je komt terecht in een toekomstgerichte sector in een functie die ruime verantwoordelijkheden
biedt. Tijdens de eerste maanden krijg je de nodige opleiding en ondersteuning. We bieden je een geïndexeerd
loon waarbij je start in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85.
We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 7 euro, ecocheques
en een vergoeding voor woon-werkverkeer (ﬁets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met a.i. algemeen directeur, dhr. Pascal Debbaut,
op het nummer 03 680 05 95. Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige,
mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 2 januari 2022 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Safeonweb
al op je telefoon geïnstalleerd?
Safeonweb heeft nu ook een app waarmee je op een
snelle en eenvoudige manier op de hoogte blĳft.
Deze applicatie waarschuwt je voor cyberdreigingen
en online oplichting.
Hoe installeer je de Safeonweb app?
De Safeonweb app wordt gratis ter beschikking
gesteld voor iOS in de App Store en Android in de
Google Play Store. Bĳ het eerste gebruik van de app
moet je verklaren dat je gebruiksvoorwaarden hebt
gelezen en hiermee akkoord gaat. Voor meer info
over de app en het installeren ervan verwĳzen we
naar www.safeonweb.be
Waarom deze app installeren?
Gisteren ontving ik in mĳn mailbox een mail van Belﬁus met de melding dat ik een nieuw bericht heb van
mĳn bank. Ik ben inderdaad klant bĳ Belﬁus. Toch
stuurde ik deze mail door naar verdacht@safeonweb.
be omdat ik deze mail niet vertrouwde. Het mailadres
van de verzender was nogal vreemd.
3Gisteren heb ik ook de app van safeonweb geïnstalleerd op mĳn GSM. Deze ochtend kreeg ik van de app
een melding dat de betreffende mail veel circuleert
en dus inderdaad verdacht was.”
Denk goed na voor je op een link in een mail, SMS of
ander bericht klikt.

© www.freepik.com
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Interior

OPEN-DEUR
Vrĳdag 19 – zaterdag 20
en zondag 21 november

K E R S T- &
EINDEJAARS
D E C O R AT I E
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Vrĳdag 26 – zaterdag 27
en zondag 28 november

BEZOEK ONZE

WEBSITE

Telkens van 11.30u tot 17.30u

Kapellensteenweg 544 – 2920 Kalmthout
Tel.: 03/666 74 17 - gsm: 0475 268 986

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

Infosessie buddywerking in Brasschaat
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, buddy’s voor mensen in kansarmoede of een combinatie ervan.
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. Daarvoor ging
de gemeente een samenwerking aan met ArmenTeKort, een vzw die al een tĳdje buddywerking organiseert in Antwerpen. De vzw biedt alle potentiële buddy’s in Brasschaat een
opleiding aan vanuit zĳn ervaring en expertise. De gratis opleiding is niet verplicht maar
we raden het sterk aan. Het is leerzaam en bied je de nodige achtergrondinformatie om je
taak als buddy zo goed mogelĳk in te vullen.
Wil jĳ graag buddy worden en de opleiding volgen bĳ ArmenTeKort? Schrĳf je dan zeker in
voor de infosessie op 9 december om 20 uur in de cafetaria van ldc Vesalius, Prins Kavellei
77. Je krĳgt er alle info over de werking en de bĳhorende gratis opleiding. Parkeer je gerust
op de parking van AZ Klina, wĳ zorgen ervoor dat je parkeerticket gevalideerd wordt.

C-Koren - Kerstconcert
Na maanden helemaal niets mogen doen, na veel experimenteren met virtuele koren, na repetities in openlucht, repetitiezalen met looplijnen en gedesinfecteerde stoelen, zingen
met mondmaskers en veel te ver uit elkaar staan… na anderhalf jaar uitstellen, afgelasten en de moed erin proberen
houden… mogen we weer!
Het was even wennen, die eerste keer wat dichter bij elkaar
staan en zingen zonder mondkapjes. Maar het voelde aan
als een bevrijding, als een (weder)geboorte.
Geen mooier moment om dat samen met jullie te vieren rond
kerst en nieuw. Geen betere manier dan met een concert
waarin de acht C-Koren allemaal hun opwachting maken.
Zondag 19 december om 15 uur en woensdag 29 december
om 19.30 uur verwelkomen we jullie in de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Ekeren (de deuren gaan een half
uurtje voor aanvang open). Na de concerten is er mogelijkheid tot napraten in de Akerzaal van het Ekers Hof (Groot
Hagelkruis 6).
Tickets: VVK € 13 - Kassa € 15 - Kinderen jonger dan 10 jaar
€ 8. Reservaties: c-koren.be of 0499 33 15 14 (telefonisch
t.e.m. 13 december)
Wij zullen de evolutie en maatregelen rond covid op de voet
volgen. Gelieve er rekening mee te houden dat voor deze
concerten mogelijks een “Covid Safe Ticket” zal moeten
voorgelegd worden en/of een mondmasker zal moeten gedragen worden. De allerlaatste info zal u steeds op onze
website (c-koren.be) kunnen vinden.

De essentie van buddywerking is mensen met elkaar verbinden. Word buddy en ontwikkel
vanuit die klik nieuwe kansen.

Inschrijven infosessie: armentekort.be/brasschaat

Kerstconcert
Marnixring Voorkempen Pater Stracke in Brasschaat
Op zondag 19 december 2021 om 15.00 uur organiseert Marnixring Voorkempen Pater
Stracke traditiegetrouw zĳn kerstconcert in de stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat.
Het bekende koor Musica Nova uit Boom, onder leiding van Emilie De Voght, brengt een
bloemlezing van kerstliederen in verschillende talen waarbĳ het Nederlands en onze
Vlaamse liederenschat niet zullen ontbreken. Ons kerstconcert wordt opnieuw een muzikaal hoogtepunt in deze kerstperiode en is een uitstekende gelegenheid om in deze
haastige tĳd in de gewenste kerststemming te komen.
Na het concert heffen we samen het glas in Bar d'O (de Roode Leeuw), schuin tegenover
de kerk.
Toegangskaarten (20 euro)/steunkaarten (5 euro) zĳn verkrĳgbaar bĳ Erik Van Cleemput
die u hierbĳ van harte uitnodigt. (0486 53 30 13, erikvancleemput@telenet.be)
Graag tot zondag 19 december.

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
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Desperado
Hilarische wanhoop
Ktuna speelt komedie. Pug regisseert. Een stuk over de absurditeit van het alledaagse geschreven door Kas & De Wolf.
Vier mannen in een cowboydorp. Vier sukkels in vol ornaat.
Helden in het diepst van hun gedachten. En ze praten maar
door en door: één lange aaneenschakeling van holle frasen
en gemeenplaatsen. Droogkomisch maar beenhard schetst
Desperado het onvermogen van de mannen om iets zinnigs
van hun leven te maken. De ontluistering van de droom die
steeds maar geen werkelijkheid wordt, de drang om een
daad te stellen die steeds opnieuw gefnuikt wordt: het maakt
hen niets uit, ze blijven overeind.
Regie: Peter VAN GUCHT. Met: Dirk DAGGELINCKX, Luc
MESSIAEN, Michel VAN LOOVEREN en Peter VERELST.
Op 3, 4, 9, 10 en 11 december 2021 om 20.00 uur in ’t Kerkske, Kapelsestraat 182 te Kapellen. Tickets: € 12 in VVK, € 14
aan de kassa. Reserveren via de website van Ktuna: www.
ktuna.be (contactpagina) of via e-mail: ktuna@telenet.be of
avondtoilet@telenet.be, www.facebook.com/ktunavzw.
U kan storten op rekening Ktuna: BE03 7895 3767 7684 of
u betaalt gewoon ter plekke in de saloon. Ik hoop u massaal
WHPRJHQEHJURHWHQYRRUHHQ¿MQHWKHDWHUDYRQG38*

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ
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Uw exclusieve eigendom verkopen?
Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Geef uw pand de meeste kans
tot verkoop via onze unieke manier
van werken, met onder meer droneopnames en op maat gemaakte
publicaties, maak gebruik van al onze
mediakanalen én van de kennis van
wonen van al onze medewerkers in de
provincies Antwerpen, Limburg
en het Waasland.
Reserveer nu een professionele
waardering van uw eigendom.
Bel 03 555
5 411 111 of kijk op
www.h
hey
ylenexclusief.be voor
meer informatie.

Vastgoed voor een excllussieef leven
W W W.H
H EY
Y LE
E N E X C L U S IE
E F. B E

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-op-den-Berg I Herentals I Lier I Lommel I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland
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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

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Professioneel schilderwerk. Btw aanwezig.
0465/993 577


Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031


Te huur: gez. Fietsstaanpl. nabĳ Bredabaan 160.
T. 0471 690 052



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


Gevraagd: ervaren
poetshulp. Wo. vm of
do. vm. Vriesd. Dienst.Ch.
0474/910 346

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

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

Gevraagd: ervaren poetsvrouw, 5 dagen per
week. Voor huis te Schoten. Liefst in het bezit van
vervoer. 0475 620 777

Caravan te koop gevraagd: liefst in gde st.
Mag oud zĳn. 0495 529 527

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





Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!

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


Gratis opruimen van
inboedels. Bel vrĳblĳvend
0488 335 873

Ik zoek poetswerk erv.
& ref. Serieuze aanvragen. 0485 944 882


Te huur: glv app. Tolbareel 13, voll vernieuwd
€ 975/mnd. 0474 418 372

Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!



€

250
€

5

750
€ 10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u - zat. en zon. gesloten.

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

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

QQQQQQQQQQQQ
Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedkoop verwĳderen coniferen en
laur. hagen. Uitfr. stronken. 0498/714 812



Goedkoop afbreken van
uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr. off.
0487/715 534
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen
vraag een vrijblijvende prijsofferte

*5$7,6
02725

03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

Ik zoek werk, poetsen
met ervaring. Ned. & Eng.
0488/584 431

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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



Poetshulp gevraagd.
Ervaren deftige trouwe
poetshulp voor 8u per
week met dienstencheques en referenties.
Tel 0497 368 283

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR

info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
2SHQYDQPDWPYULMYDQWRWXHQYDQWRWX
=DWHUGDJYDQWRWX

Te koop zonnig glkvl
hoek apt vlakbĳ dĳk meibloempjeslaan 14 mariakerke tel joli invest 059
70 79 66



G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534

Ik zoek werk: poetsen,
strijken koken, boodschappen doen, babysitten, zorg voor bejaarden
en hulpbehoevenden, ...
Ik spreek Engels, Spaans
en ook een beetje Nederlands. Goede referenties. tel: 0474 327 688

Deuren  Ramen  Veranda’s Zonwering  Rolluiken

GRATIS VLIEGENRAMEN
BIJ AANKOOP VAN RAMEN
GELDIG VAN 22.11.2021 TEM 20.12.2021

WWW.WITT.BE  WWW.GAYKO.DE
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7HO([FOXVLHYHYHUGHOHUYDQGAYKO
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

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

Covid 19 blĳft ons spĳtig genoeg parten spelen maar dat mag ons echter
niet beletten de strĳd tegen kanker verder te zetten. Per jaar worden er in
Vlaanderen 40.000 nieuwe kankergevallen vastgesteld of per dag krĳgen
meer dan 100 mensen de slechte boodschap kanker te hebben. Dit is FENOMINAAL VRESELĲK en dit mag niet zomaar aan ons voorbĳgaan.
Het goede nieuws echter is dat dankzĳ kankeronderzoek, waar vroeger
slechts 1 op 3 kanker overleefde wĳ nu kunnen zeggen dat dit 2 op 3 geworden is. Daarom is het onderzoek zo belangrĳk en hiervoor voert Bikeaid.
be dan ook reeds 13 jaar actie om de nodige fondsen in te zamelen.
Na het succes van vorig jaar, herhalen wĳ de online verkoop van echt handgedraaide kwaliteitskroketten gemaakt met de beste materialen.
Wat bieden wĳ:
A. Abdĳkaas Grimbergen kroketten
B. Noordzee Garnaalkroketten
C. Wildkroketten
D. Bikeaid Mix Deluxe tapaskroketten

12x60g
12x60g
12x60g
6x10x20g

€13
€29
€16
€33

Bestellen per mail:
ronny.augustyns@bikeaid.be
met melding van de keuze A,
B, . . . en aantal pakketten per
keuze.
Bestellen kan tot 11/12/2021
Betalen: Bestelling is deﬁnitief na storting op rekening
BE62 0018 5702 2661 met
vermelding van naam, keuze
en aantal pakketten per keuze
Afhalen:
Op 18/12/2021
tussen 10u – 14u
in het Louis De Winterstadion,
gemeentepark Brasschaat.

11 november - Wapenstilstand
Wapenstilstand. 11 november is traditioneel een dag dat er stil gestaan wordt bij
de slachtoffers van diverse gewelddadige conflicten van de laatste 100 jaar. Na een
gemist jaar, kon de fysieke herdenking weer plaats vinden aan het monument bij het
oude gemeentehuis. Het sombere weer en ingetogen sfeer maakten het een passende hulde aan de gevallen soldaten en burgers.

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN : Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, gaUDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDVplaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk,
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

AANNEMER KOOPT

DSSDUWHPHQWVJHERXZHQRXGHZRQLQJHQ
SURMHFWJURQGHQDIEUDDNSDQGHQERXZJURQGHQ

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

TUINENKRISHERREMANS.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
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Wees welkom in onze Dienstencentra!
Vanaf maandag 1/11 is het ook in Vlaanderen verplicht om o.a. op
café en restaurant een geldig Covid Safe Ticket te tonen. Dat geldt
ook voor cafetaria en restaurant van de lokale dienstencentra. Heb
je hieromtrent vragen, aarzel niet om jouw LDC te contacteren. Het
aanbod kan wĳzigen als de coronamaatregelen veranderen.

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Woe 24/11 en do 25/11 van 10.30 tot 17 uur: tentoonstelling / open
deur Samana Bezigheidsclub
Do 25/11 om 14 uur: concert ‘Groeten uit Antwerpen’ door het
Antwerps Barokensemble. Inschrĳven,
Ma 29/11 om 14 uur: Bingo
Di 30/11 om 14 uur: Bloemschikken, 5 euro

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 20/11 om 13.00 uur: naai en brei atelier moeders voor moeders.
Di 30/11 om 14.00 uur: praatcafé dementie: thema “jongedementie”.
Inschrĳven via martine.vandenheuvel@gza.be. Opgelet, vandaag is
onze cafetaria in de namiddag maar beperkt open omwille van dit
praatcafé. Tĳdens de voordracht wordt er geen drank getapt.
Do 02/12 om 14.00 uur: bingo. Opgelet, op voorhand reserveren is
aangeraden want de plaatsen zĳn beperkt!
Vr 03/12 om 09.45 uur: kookworkshop ism studenten AP Hogeschool.
Maak in groep een lekker driegangenmenu en smul dit samen op.
Reserveren verplicht! Prĳs 8 euro inclusief maaltĳd.
Zo 04/12 om 10.00 uur: Diabetesliga: workshop “Voeding in de
praktĳk”. Meer info via Robert Kokken: robert.kokken@telenet.be
Noteer alvast 23/12 in je agenda. Wĳ organiseren een gezellig
kerstontbĳt. Inschrĳven kan vanaf nu.

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder
werk aan, gronden, ... UIT DE HAND

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Di 23/11 en woe 24/11: vlot werken met Windows 10 (instellingen
en verkenner) (2 delen)
Do 25/11: 13.30 uur: workshop ‘veilig op internet’
Vrĳ 26/11: 13.30 uur: herstart kalligraﬁe: Kerstthema
Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de
online-versie aan. Zo blĳf je op de hoogte van de activiteiten in onze
3 lokale dienstencentra.
Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum
van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de online-versie aan.
Zo blĳf je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 lokale dienstencentra.

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!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk
voorschot, geen makelaarskosten
& geen eindeloze bezoeken?

Tel. 0475/84.14.31
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Edmond Van der Heyden, 91 jaar, echtgenoot van Gabriëlla Timmermans, Merksem

BURGERLIJKE
STAND

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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
(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRĲDAG
ZATERDAG

22
23
24
25
26
27

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

OPHALING HUISVUIL DECEMBER
MAANDAG
29
DINSDAG
30
WOENSDAG 1
DONDERDAG 2
VRIJDAG
3
ZATERDAG
4

RestAfval
rode
straten

GFT

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
'RNWHUYDQGLHQVW
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
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
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: 03/432.78.42Coda 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

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

Ik zoek werk gyproc,
schild., lamin., bezetw.,
tuinw. m. erv. € 16/u.
0492/148 886

Te koop: instapklare woning te Brasschaat: ruime benedenverdieping
- 2 slpk - tuin (Julialei) €
315.000 Tel. 0494 878 280

Afbraakwerken klein en
groot. 0483/720 562

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



TE HUUR ANTWERPEN
Bouwcentrum, wĳ zoeken rustige personen
voor een ruim app. in
een mooi gebouw met
lift en 2 slaapk. nieuwe badk. met inloopdouche, nieuw inger.
keuk. Fietsenbergpl.
rustieke parket, Instapklaar! Beschikbaar 1
jan. 2022, huurprijs
715 € + 185 € prov.
A.O.) Tel. 03/383 37 53.
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UW EIGENDOM OOK
SUCCESVOL VERKOPEN?
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+32 3 653 01 01
brasschaat@deboerenpartners.be
Dr. Roosensplein 47· Brasschaat
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Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u
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ZOALS U ZIET HEBBEN WĲ NIET STILGEZETEN,
DEZE WONING HEBBEN WĲ RECENT VERKOCHT.

R

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

24

VE

Brasschaatse Film,

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrĳblĳvende prĳsofferte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQ
Ke y b o a rd - p i a n o l e s ,
geen notenkennis vereist.
0477/618 945


OPRITTEN, TERRASSEN,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522
QQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Ook de markt blĳft in beweging. Wĳ beschikken over een groot
klantenbestand dat op zoek is naar gelĳkaardige panden in deze buurt.
Bent u van plan uw eigendom te verkopen of wenst u de waarde van uw
eigendom te weten? Neem dan contact op met onze lokale experts.

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Engel & Völkers Brasschaat s Bredabaan 280 s 2930 Brasschaat
Tel. 03-658 12 00 s brasschaat@engelvoelkers.com s www.engelvoelkers.be

www.asluc.be

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

