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BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
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T: 03 605 49 00
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Wij gaan voor goud
en maken er
iets moois van!
50
jaar

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

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van
uw huis, appartement, winkel, etc. Gedeeltelijk of totaalservice
2RNORVVHDDQNRRSYDQDQWLHN YLQWDJH GHVLJQ YHU]DPHOLQJHQ RXGHMXZHOHQ

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW

KEUKENS &
DRESSINGKASTEN OP MAAT

Colortactics
meesters in schilderwerk

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

Alle binnen- en
buitenschilderwerkEn
decoratieve technieken - behang

0479/02.69.94
info@colortactics.be
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Van Potra tuinonderhoud, aanleg en renovatie. 0465/993 577

Aﬂoop verstopt of je kraan
kapot, bel nu Klus & Zo.
0499/103 000

Te huur: Ruimte voor vrĳ
beroep te St Job. Tot. opp
19m2. Voor coaching,
logopedie, boekhouding... Voor inlichtingen:
Gsm 0486 361 995

Ruime Studio Nieuwpoort 4p +garage te
huur. Zeezicht. Vlakbij
winkelstraat & strand.
Slaaphoek 2p, zetelbed
2p, complete keuken,
Wiﬁ 60-75€/n. Gsm 0486
361 995

Peuter (2,5j) zoekt nanny vanaf januari 2023.
Op di/do van 15u tot
18u30. Takenpakket omvat: ophalen op school
(St-Ludgardis), koken +
eten geven, in bad steken. Eigen wagen noodzakelĳk. Interesse? 0486
605 859

Jongeman zoekt werk
als tuinman, afwasser,
strijken en poetsen.
0471/541 931

HALLOWEENTOCHT:
De vloek van Dr. H. De Geĳt
29/10 en 30/10
Elke 20 minuten vertrekt er een groep
19 uur: kindertochten
20 uur: horrortochten (14+)

Tickets en info?
Scan de code!

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

Investeer in bewust bewegen,
bespaar niet op zelfzorg.
Houd dat strakke pak soepel en
laat je niet beperken door pijn.

www.massagevanuitmijnhart.com

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Iedereen
Welkom!

Opening
Huis van het Kind Brasschaat
In september 2022 opent het fysieke
Huis van het Kind Brasschaat zijn
deuren.

Samen met het consultatiebureau Kind & Gezin
en de Opvoedingswinkel op dezelfde locatie!

Je kan er terecht voor alles wat met opvoeden en
opgroeien te maken heeft.
Er worden spel- en ontmoetingsactiviteiten voor
(groot)ouders en kinderen van verschillende
leeftijden georganiseerd. Ideaal om andere
ouders met kinderen te leren kennen.
Heb je een vraag over de ontwikkeling van je
kind, vrijetijdsactiviteiten, administratie, gezondheid of iets anders? Spring dan even binnen op onze nieuwe locatie, mail of bel ons.
Wij luisteren graag en helpen je op weg.
Volledig gratis bovendien!

Hemeldreef 1, 2930 Brasschaat
Ma-Vrij: 9u00-12u00
0492/25.03.81
huisvanhetkind@brasschaat.be

Volg ons voor meer informatie op

In samenwerking met OLO-Rotonde vzw
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Haal gezelligheid in huis met Atelier.3D

www.lokaal-centraal.be
Nieuw platform voor gezonde en lekkere maaltijden
aan huis. Wekelijks op woensdag een nieuw menu
online te bestellen. Afhalen of levering mogelijk.
Check snel onze nieuwe site. 1... 2... 3... aan tafel!
Verse producten, zonder bewaarmiddelen.
Menu woensdag 21 september
 Kervelsoep: € 5.00/liter
 Verse pasta met zalm,
spinazie en ricotta
Portie volwassen: € 14.00
Portie kinderen: € 8.00
Menu woensdag 28 september
 Paprikasoep: € 5.00/liter
 Rundbrochette, zuiderse ratatouille
en gebakken aardappeltjes
Portie volwassen: € 14.00
Portie kinderen: € 8.00
Bestellen kan makkelijk online via:
www.lokaal-centraal.be of 0460 97 24 09

Bredabaan 225, Brasschaat / din: 13u-17 woe-zat: 10u - 18u
Ontruimingen van huis,
app., magazĳnen, enz. Bel
Klus & Zo. 0499/103 000

Bĳles wiskunde alle niv.,
jaren. Eventueel a. huis.
0474/220 329

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

Inruilactie

Kies jij voor PFAS-vrij?

SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

SCAN HIER

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT
Daarom is
Line fan
van Argenta
Word ook fan
op argenta.be

Ruil hier een oude pan in en krijg
€10 KORTING bij aankoop
van een GreenPan*

ZOEKT
THUISHULP/
POETSHULP
Ben je op zoek naar een
interessante job in een prachtige
sector die mensen ‘echt’ helpt?
Maak je graag mensen gelukkig,
hou je van een proper huis?
Dan ben jij de hulp die wij in
ons team willen verwelkomen.

*Actie geldig tot en met 30 september 2022

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

Je ontvangt een correcte
verloning en extra legale voordelen. Je komt terecht in een
enthousiast team in een
familiale omgeving.
Contacteer ons op
info@seniorsolutions.be of
03/288 82 09
www.seniorsolutions.be

Zo simpel kan het zijn.
Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246
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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Gezocht:

CHAUFFEUR B / MAGAZIJNIER
leveren en ophalen van feestmateriaal bij onze
klanten, terug stockeren, vervolgens terug klaar
maken en naar de klanten leveren.
Vaste Job met contract onbepaalde duur,
goede collega’s

STUDENT
voor elke zaterdag 9 -12 hr
Materialen aangeven en terug ontvangen
van de klanten, opruimwerk etc…

KEUKENMEDEWERKER
Het afwassen van alle teruggebrachte keu-

kenmaterialen, vervolgens verpakken en terug
klaarmaken voor uitlevering naar onze klanten.
Vaste Job Met contract onbepaalde duur,
goede collega’s

CHAUFFEUR C
leveren en ophalen van feestmateriaal
bij onze klanten, over gans België.
Rijbewijs C geldige code 95
Vaste Job Met contract onbepaalde duur,
gereputeerd bedrijf

Voor afspraak 03.324.66.13,
vragen naar dhr Mortier

4

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

Elektriciteitswerken
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024

Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste parttime medewerker voor
ontbijt/lunchzaak Het
Wachthuisje in Maria ter
Heide. Interesse? Stuur
dan een mailtje naar hetwachthuisje@gmail.com

Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. Peter 0496/433 007

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

Vrouw zoekt poets- &
strijkwerk, ook boodsch.. Ine 0465/676 984

Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466

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

Last van ongedierte
Muizen, ratten, mollen,
wespen tot Max 4 meter
hoogte Ik kom deze bestrĳden 0493 122 498

Cookies & Chocolates

!MBACHTELÖȩKEȩKOEKJESȩsȩ!MBACHTELÖȩKEȩPRALINESȩ
ȩ#ONlȩSERIEȩENȩSNOEPȩsȩ!MBACHTELÖȩKEȩCHOCOLADE
'ESCHENKEN
"REDABAANȩȩ-ARIAȩ4ERȩ(EIDEȩ"RASSCHAATȩsȩȩ
WWWCOOKIES CHOCOLATESBEȩsȩINFO COOKIES CHOCOLATESBE
$INSDAGȩTEMȩZATERDAGȩ Uȩ ȩ-AANDAGȩȩ:ONDAGȩGESLOTEN
steunt startende handelaars

REUZE-KAARTNAMIDDAG
Op zaterdag 15 oktober 2022 heeft er weer een reuzekaartnamiddag plaats in de zaal van het Sterrenhuis, Augustĳnslei 78 in Brasschaat. We spelen “om het meeste
slagen halen”, voor een prĳzenpot van 500 euro!! Je kan
inschrĳven vanaf 13.00 uur aan 5 euro per persoon. De
eerste ronde start om 14.00 uur. Dit alles ten voordele van
de Oudervereniging Rotonde die hiermee de werking van
Rotonde ondersteunt. We hopen op een massale opkomst
van zowel jong als oud. Meer info via 0499 230 630

Te koop: schilderij stilleven topkunst Cornelis
Lemair 0484 991 910

Te koop: 100% bio appelen en gemengde soorten. 03 646 75 65

Het Saxofoonorkest concerteert met opkomend musical-talent
Zaterdag 24 september geeft Het Saxofoonorkest een concert in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen met het opkomend musicaltalent Oonagh Jacobs. Het belooft een mooie en muzikaal
afwisselende avond te worden in dit historische kader.
Na twee lange coronajaren kan en mag Het Saxofoonorkest eindelĳk nog eens optreden voor
een groot publiek. Maar wat heeft het orkest deze keer voor u in petto? We lichten graag al
een tipje van de muzikale sluier door u te zeggen dat er onder andere enkele dansende ﬁguren hun opwachting zullen maken. Daarnaast zal de getalenteerde musicalzangeres Oonagh
Jacobs ook enkele nummers brengen met het orkest. Het concert zelf gaat dan weer door in
de Sint-Andrieskerk, een unieke locatie in hartje Antwerpen.
Oonagh Jacobs studeerde in 2011 af aan de Koninklĳke Balletschool van Antwerpen waarna
ze haar bachelor diploma behaalde op het Conservatorium van Brussel in de richting musical.
Na haar opleiding vertrok ze voor een jaar naar Parĳs waar ze de rol van Jemima vertolkte in
de musical “Cats” van Stage Entertainment France. Daarna reisde ze door naar Nederland
waar ze toerde met de musical “A chorus line” in de rol van Maggie. In 2017 keerde Oonagh
terug naar België en ze was onder meer te zien in “De Winterrevue”, “My Fair Lady”, “Spamalot” & “Mamma Mia”.
Later dit jaar zal ze nog op het podium staan in “Vergeet Barbara” van Studio100 en zal ze te
zien zĳn op televisie als Dina in “James de musical”.
Naast haar werk als musicalactrice doet Oonagh regelmatig dubbing voor animatieﬁlms of
series waaronder “Sing 2” en “Encanto”.
Het orkest zelf bestaat uit een 50-koppige symfonische bezetting waarbĳ een saxofoon choir,
gaande van sopranino tot bas, de strĳkers doet vergeten. Door deze unieke samenstelling
krĳgt het geheel een speciﬁeke en eigenzinnige sound, waardoor er vele muziekstĳlen mogelĳk worden.
Het Saxofoonorkest staat sinds enkele jaren onder de deskundige leiding van Kevin Verlaeckt.
Hĳ studeerde af aan het Conservatorium van Gent en volgde verschillende masterclasses ‘klarinet’ in onder andere Italië, Canada en de USA. Daarnaast genoot hĳ ook een masteropleiding HAFABRA-directie aan het Koninklĳk Conservatorium van Antwerpen bĳ Dirk De Caluwé.
Als klarinettist is Kevin vast verbonden aan het International Clarinets Choir en maakt hĳ als als
chambrist ook deel uit van het Capello-ensemble en het klarinetkwartet ‘Legno Nero’.
Het concert is op zaterdag 24 september om 20u00 in de Sint-Andrieskerk (Waaistraat, 2000
Antwerpen. Kaarten zĳn verkrĳgbaar vanaf € 18 en kunnen telefonisch besteld worden op
0485/72.45.63 of via e-mail naar guntherverberckmoes@hotmail.com.
Meer informatie over het concert en het orkest kan u tevens terugvinden op:
www.saxofoonorkest.com en de Facebookpagina www.facebook.com/hetsaxofoonorkest.

is dringend op zoek naar:

50+ MEDEWERKER
voor bereiding van
wafels, pannenkoeken en ijs
Werkuren: dins-, woens- , donder- en vrijdag
telkens van 11.30u tot 16.30u

ŵŽŐĞůŝũŬŇĞǆŝͲũŽďŽĨŚĂůŌŝŵĞͲĐŽŶƚƌĂĐƚ
Info: Scoopsie ijsssalon by Pepa
ƌĞĚĂďĂĂŶϯϲϰͻƌĂƐƐĐŚĂĂƚͻϬϰϳϴϱϴϰϵϳϴ
ĐǀŵĂŝů͗WĞƉĂͺ,ĞǇŵĂŶƐΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

SAMANA DRIEHOEK BAKT SMOUTEBOLLEN!
Na een lange corona-pauze nodigen wĳ graag onze leden,
hun familie, vrienden en kennissen uit op ons smoutebollenfestĳn dat plaats heeft op zondag 9 oktober 2022 tussen 14u. en 17u. in zaal Drieheem, Rerum Novarumlei 49.
Er kunnen ook smoutebollen afgehaald worden!
De opbrengst van deze actie komt zoals elk jaar ten goede
aan de zieke, hulpbehoevende en eenzame mensen van
de parochie. Zo kunnen we op onze feestjes voor ontspanning zorgen, bĳdragen voor de liftbus op onze daguitstap
en rond de feestdagen een kleine attentie bezorgen. Wĳ
willen al onze leden de kans geven aan onze activiteiten
deel te nemen. Wĳ hopen dat u er op 9 oktober e.k. bĳ
bent! Namens alle kernleden.
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Verwelkoming met aperitief

Voetbal Noorse SV
presenteer t

Herfst BBQ
op zaterdag
1 oktober
2022
BBQ menu

*URHQWHQEXႇHW
%%4ZRUVW%LHIVWXN
6DWp'HVVHUW
Kindermenu
+DPEXUJHURI%%4ZRUVW
'HVVHUW

%%4ZRUGWYHU]RUJG
GRRU6ODJHULM3LHWHUV

.DQWLQH1RRUVH69)UDQVGH3HXWHUVWUDDW.DSHOOHQ
=DWHUGDJRNWREHU'HXUHQYDQDIXXU
9ROZDVVHQHQ¼.LQGHUHQRQGHUMDDU¼

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
keert terug naar het theater

Kinderen tot 6 jaar gratis

,QVFKULMYHQWRWVHSWHPEHUYLDJYRHWEDO#QRRUVHEH

Betalen bij inschrijving op BE 47 7350 5079 8480 met vermelding “BBQ
G-ploeg, naam en aantal personen.
Betalingen worden enkel aanvaard via de bank.

Cursus Meditatie, maandagavond, 6 lessen Introductie gratis, vervolgens
€3/ les als bĳdrage aan
huur v/d zaal 26 september, 3-10-17-24-31
oktober van 19h30 tot
20h30 “De Verscholen
Tuin” Peter Benoitlaan 15,
210 Deurne


Te koop: meisjesﬁets 12
jr. Gsm: 0497/881 551



Te koop gevraagd: aanhangwagen, mag werk
aan zĳn. Geen geremde.
0492/263 118



Gratis elektrisch ziekenhuisbed, zelf ophalen en
uit elkaar halen. 0473/923
578


SAMANA MTH dankt

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

=((5*2('(9(5',(167(
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
23(10$$1'$*70=$7(5'$*9$1X727«

Het huis van het Kind, de middenstand, de standhouders,
de bezoekers, de kernleden
en al de vrijwillige helpers
voor hun medewerking aan
de feestelĳke jaarlĳkse ROMMELMARKT van 11 september
in Maria-Ter-Heide, dit ten bate
van al de leden

QQQQQQQQQQQQ

MEDISCHE PEDICURE
met ruime ervaring
Brasschaat

0496/87 87 26
QQQQQQQQQQQQ
Juf lagere school geeft
bĳles. 20j. erv. alle vakken. 0479/258 052


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

“One Flew…” werd bekend van het boek van Ken Kesey en
uiteraard de ﬁlm van Milos Forman met Jack Nicholson in de
hoofdrol. Alex Van Haecke maakte in het begin van de jaren
90 een nieuwe bewerking en transformeerde het verhaal
naar Antwerpen. Theater Zeemanshuis speelde deze versie
twee zomers in de Arenbergschouwburg en later ook nog in
het Zeemanshuis. En nu zetten we opnieuw een topcast op
de scène in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater.
Meer weten: www.theaterzeemanshuis.be/cuckoosnest.html
Speciaal voor de lezers van Brasschaatse Film
hebben wĳ een uniek aanbod.
Reserveer via mail: reservaties@theaterzeemanshuis.be
voor de promovoorstelling van donderdag 6 okt. om 20u.
met vermelding van de actiecode “Brasschaatse Film” en
contactgegevens (naam en e-mailadres) en betaal slechts
€15pp in plaats van €18pp!
(kortingsactie niet terugvorderbaar op eerder gereserveerde tickets – enkel voor reservaties via bovengenoemd
e-mailadres en met vermelding van de actiecode)
In de zomer van 1990 wordt Ronny Mertens vanuit de gevangenis in Merksplas overgebracht naar een psychiatrische instelling in Antwerpen. Zĳn entrée daar is meteen in
die mate buiten categorie dat Ronny onmiddellĳk in conﬂict
komt met Paula Rosseels, de hoofdverpleegster van de afdeling waar hĳ wordt ondergebracht. Tegelĳkertĳd slaagt hĳ
erin zĳn medepatiënten in te palmen. Meer zelfs, door zĳn
gevarieerde en vooral gedurfde grappen en grollen zien
ze gaandeweg in hem hun verlosser van de tirannieke Rosseels. Ronny’s strĳd met haar groeit uit tot een reeks mentale
gevechten. Die hebben op hun beurt als gevolg dat enkele
leden van zĳn patiënten-clan die strĳd niet meer aankunnen,
met enkele extreme gevolgen van dien.
Auteur: Alex Van Haecke naar het boek van Ken Kesey en het
theaterstuk van Dale Wasserman. Regie: Alex Van Haecke.
Cast: Jan Roos, Saly Salem, Ronald Vermeulen, Stĳn Van
Haecke, Jef Van Gils, Jef Caremans, Sasja Rooman, Jan Tiebos, René De Cort, Zanne Geysen, Bart Depreter, Laila Mariën, Nicky Andries, Bross Verplancke
Speeldata:
Do 6/10 - 20u, vr 7/10 - 20u, za 8/10 - 20u.
Vr 14/10 - 20u, za 15/10 - 20u, zo 16/10 - 15u
Vr 21/10 - 20u, za 22/10 - 20u, zo 23/10 - 15u
Vr 28/10 - 20u, za 29/10 - 20u
Tickets: Regulier: €23 - groepen vanaf 10p: €19 - promovoorstelling op do 6/10: €18
Reserveren: www.theaterzeemanshuis.be/cuckoosnest.html
fakkeltheater.be/voorstellingen/one-ﬂew-over-cuckoos-nest
070 246 036
Groepsreservaties: reservaties@theaterzeemanshuis.be

L

Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts € 100 voor 2 uur rijles
of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Onze gemeente behoort tot de 13 pilootgemeenten die mee instappen in de app van het overheidsplatform Mĳn Burgerproﬁel. Het was Vlaams
minister-president en minister van digitalisering
Jan Jambon die samen met waarnemend burgemeester Philip Cools de app in zĳn thuisgemeente
kwam lanceren. Tot nu toe diende men altĳd via de
website van Mĳn Burgerprofel te gaan. Nu kan het
via het meest gebruikte toestelletje in Vlaanderen,
het mobieltje.
Wie de app van de gemeente Brasschaat op de
smartphone downloadt, komt automatisch op Mĳn
Burgerproﬁel terecht en kan meteen een melding
doen of een afspraak maken. Maar de Brasschatenaar kan ook attesten en vergunningen aanvragen.
In de brievenbus vindt men alle meldingen die van
de overheid komen net als eBox documenten. Al
wat de overheid over u weet, is terug te vinden via
de app.
Volgens Jan Jambon is dit een nieuwe stap in de
verdere digitalisering. “De laatste jaren kende de
digitalisering een geweldige boost. We merkten
een stevige groei, maar nu gaan we nog een stapje
verder. De burger moet hier echt centraal staan.
Daarom is deze app zo belangrĳk. De burger heeft
nu ten allen tĳde toegang tot het overheidsloket, altĳd en overal, 24 uur op 24, zeven dagen op dagen”,
zegt Jambon.
In de app vindt men ook een “wallet” waarin men alle
belangrĳke documenten kan bewaren zoals rĳbewĳzen en EID’s. Maar toegangspasjes tot bĳvoorbeeld
de bibliotheek kunnen daar ook bĳ. Op die manier
hoeft men niet altĳd alles op papier bĳ te hebben.
Onze Vlaamse minister-president stelt dat 80 procent van de Vlamingen gewonnen is voor een systeem waarbĳ hĳ via één applicatie toegang heeft tot
alle overheden. Op die manier kan men van thuis
uit heel wat dingen doen zonder zich nog naar het
gemeentehuis te moeten verplaatsen. De app is
zeer gebruiksvriendelĳk. Maar voor wie er toch zĳn
of haar weg nog niet op vindt, is er natuurlĳk ook
nog altĳd het gemeentehuis waar men de Brasschatenaar graag verder helpt.

Kaart 324
EVANGELISCHE KERK LageBrasschaat

Eredienst elke zondag om 10 uur.
Te koop: Instapklaar gelijkvloers appartement
met zuidtuin nabij centrum Brasschaat, Donksesteenweg 48, 2 slaapkamers, 2 badkamers, 167
m² bewoonbare ruimte,
695.000 EUR. Meer info:
Immoweb of philip.peeters@soslaw.be.

Schoenendoosactie inleverdag:
zat. 8 oktober tss. 14u en 17u.

Inl.: 03/651 37 78 - 03/295 33 42 - 03/645 54 61



Elektricien gezocht?
Willem, 67 jr, 37 jr ervaring, woonachtig Brass.
Gsm: 0499 730 613



Te koop: Scootmobiel
Carpo 4 vanaf eind september - 2de hands ± 7j
oud in goede staat - 600
euro - te bekĳken en of af
te halen Van Hemelrĳklei
53, 2930 Brasscchaat contact 0478 667 478

Onze afdeling home & deco
heeft plaats voor een



CREATIEVE
1.000-POOT



Heeft u ervaring met topmerken en werkt u
graag in een inspirerende omgeving met een
WHDPYDQ¿MQHFROOHJD¶V"

Te koop: kant en klaar
droog brandhout,thuis
gebracht 0495 914 096
Zorgzame dame voor
knuffelcontact bij jou
thuis voor rĳpere heren
0493 146 201



Gezocht kleine studio v.
alleenst. gepens. NL-talige man. 0474/896 162

Dan bent u de persoon die we zoeken.
5LFKWXZVROOLFLWDWLH
PHWUHFHQWHIRWRHQUHIHUHQWLHVDDQ
FURGHQEXUJ#VN\QHWEH

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

TUINENKRISHERREMANS.be
Tuinaanleg en tuinonderhoud; Snoeien en vellen
van bomen; Proper maken van opritten; Stronken uitfrezen; vrijmaken
van bouwpercelen; Aanleg gazons: inzaaien,
grasmatten, kunstgras;
Aanleg van totaalprojecten; Werkt ook met
onderhoudscontracten
GSM 0477 261 353
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Toen de dieren nog spraken
Lezing door Joeri Cortens
Donderdag 20 oktober 2022 om 20 u
CC Hemelhoeve, zaal Thijs, Azalealaan 1
ĞŶŐƌĂƉƉŝŐĞŶĂƚƵƵƌͲĞĚƵĐĂƟĞǀĞĐŽŵĞĚǇͲǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐ
ŽǀĞƌĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƚƵƐƐĞŶŵĞŶƐĞŶ͕
ĚŝĞƌĞŶĞŶƉůĂŶƚĞŶ͙͕ŝŶŐĞƵƌĞŶĞŶŬůĞƵƌĞŶ͙͕
ĞŶǁĂƚĞƌǌŽĂůŬĂŶŵŝƐůŽƉĞŶ͘

Kostprijs: 8 euro voor leden,
10 euro voor niet-leden
Info/inschrijvingen: gsm: 0476 45 20 43 of
website: www.cultuursmakers.be/brasschaat
of e-mail: brasschaat@cultuursmakers.be

Elke vrijdag
‘Afterwork Aperitivo’
Café des Amis
met gratis hapjes van 16u tot 18u.
Tot vrijdag!

Te huur: gerenv app Bbn
209 V4, lift, grt terras, 1
grte slpk, kkn, badk, living, eethk, €750. Tel. 03
652 17 12 Vrĳ 01/11.

Te ko o p : 2 m ³ ku b e
droog gezaagd gemengd brandhout voor
de kachel, 325 euro. Tel.
0492/263 118

Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat
steunt startende handelaars

Een Miniatuur overzichtsexpo
over 100 jaar Landelijke Gilde Kapellen
Landelĳke Gilde Kapellen werd 100 jaar geleden opgericht. Intussen werden we een cluster van 8 vroegere gilden: Brasschaat, Merksem, Ekeren, Zandvliet, Berendrecht, Hoevenen, Stabroek en het 100-jarige Kapellen. Op zondag 2 oktober vieren we feest: we organiseren een miniatuur overzichtsexpo in zaal Zilverheem op de Antwerpsesteenweg 212
in Kapellen.
Praktisch: 11.00 u. de opening van de expo door mevrouw An Stokmans, schepen van
Cultuur en de heer Wim Peeters, nationaal ondervoorzitter van Landelĳke Gilden.
12.00 u. bekendmaking winnaars fotozoektocht
18.00 u. einde van de expo.

BUURTSCHAP HET GELEEG GOOREINDWUUSTWEZEL ORGANISEERT 7DE GARAGEVERKOOP.
Noteer alvast 1 oktober 9-16 u.Plannetje met deelnemers te
bekomen op circuit (Het Geleeg, Mansionstraat, Grotstraat,
Pastoor de Witstraat, Pĳlkruidstraat, Watermuntstraat, Zuringstraat en Zeggestraat. Juwelen, huishoudspullen, electro, deco,
kleding, schoenen, handtassen, baby- en kinderkledĳ, babyen kindergerief, speelgoed, plat goed, brei- en naaigerief,
gordĳnen en overgordĳnen, kerstmateriaal, boeken, fotomateriaal, oude foto’s, hobbymateriaal, lusters, kleine meubeltjes,
ﬁetsen... Kortom alles, teveel om op te noemen. Maak er een
gezellige uitstap van. Je bent van harte welkom. Een vraag?
Een berichtje kan je laten bĳ: Anick: het.geleeg@gmail.com

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Te koop: kl. kast Munch,
5-deurs, buffet, manspak
M52. tel. 03/664 13 41

CINEMA polygoon
BRASSCHAAT

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
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.

Dinsdag 20/9 om 20u:
“Madres Paralelas” (2021)
Tickets ﬁlm 8 euro; online
tickets.depolygoon.com
Ook te koop aan de kassa de
dag zelf.
Gezellige foyer open vanaf
19u (avondﬁlm).
Cinema Polygoon, Kapellei
15, Maria-ter-Heide.
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30 JAAR RUGSCHOOL

BODY-BOOST

BEWEGEN IS MEDICIJN
CARMEN VAN BAELEN - ERGOTHERAPEUTE & DOCENTE

TOTAL BODY WORKOUT

EINDIGEN MET OEFENINGEN VOOR ONTGIFTEN EN MENTALE RUST
VOOR WIE:
Voor mensen die preventief hun rug willen
versterken, hun houding en conditie willen
verbeteren, meer weerstand, spierversterkende oefeningen en verbetert ook het
coördinatievermogen

BRASSCHAAT:

OOK LESSEN
TE MORTSEL:

1. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
woensdagavond om 20.30 u.

START LESSEN:
21 SEPTEMBER 2022!

1. HemelhoeveSRO\YDOHQWH]DDO*HPHHQWHSDUN
vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.

WWW.RUGSCHOOLCARMEN.BE
,QIR:LQNHOPDQV9DQ%DHOHQ&DUPHQ7HOFDUPHQYDQEDHOHQ#WHOHQHWEH

Melkerij Peerdsbos
ZOEKT VOLTIJDS:

KELNER
BARMAN
AFWASSER
HULPKOK
alsook

JOBSTUDENTEN
en

FLEXI-JOBBERS
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...
Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?
Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be
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parkbodeactueel
Benieuwd hoeveel verkeer er
in jouw straat passeert?
We starten binnenkort met Telraam, een
citizen-scienceproject waarbij je zelf
verkeerstellingen doet in je eigen straat.
Brasschaat maakt verder werk van wijkplannen mobiliteit.
Kaart beet de spits af, op termijn komen alle andere wijken
aan de beurt. We gaan dan samen met jou op zoek naar
gedragen oplossingen op maat van jouw wijk.
Om met accurate en recente gegevens aan de wijkplannen te
beginnen, starten we binnenkort met Telraam.

Telraam, wat is dat?

Verwarmingspremie
van 100 euro niet ontvangen?
Uit cijfers blijkt dat bijna 10% van de huishoudens hun
federale verwarmingspremie van 100 euro niet automatisch
heeft ontvangen via hun energieleverancier. Hoewel
sommigen een aanvraag bij de FOD Economie hebben
ingediend om die situatie recht te zetten, zijn er nog vele
huishoudens die geen actie hebben ondernomen.
Om de verwarmingspremie automatisch toe te kennen, vergelijkt de
FOD Economie de gegevens uit het
Rijksregister en die uit de elektriciteitscontracten. Komen die niet helemaal overeen, dan wordt de premie
mogelijk niet automatisch toegekend.
Het hoofd van het gezin volgens het
Rijksregister is bijvoorbeeld niet de
persoon die de overeenkomst afsloot
met de energieleverancier. De schrijfwijze van naam en/of adres komt niet
overeen, de EAN-code behoort tot een
ander adres ...

Telraam is een verkeersteller die je voor je raam plaatst. Het
registreert automatisch passerende voetgangers, auto’s, fietsers en zwaar verkeer. Zo krijgen we inzicht in het verkeer in
je straat, hoe het van uur tot uur varieert en hoe hard er wordt
gereden. Alle metingen zijn terug te vinden op telraam.net.
Wil jij ook een teller plaatsen? Ga eerst na of je aan volgende
vereisten voldoet:
» Je hebt een woning met een raam (zonder vliegenraam) aan
de straatkant op de eerste verdieping.
» Dit raam geeft vrij zicht over de straat. Er staan geen
bomen, verlichtingspalen ... die het zicht belemmeren.
» Je beschikt over wifi en een stopcontact waaraan het toestel verbonden wordt.
» Je bent bereid om minstens 6 maanden te tellen.
Kom je in aanmerking? Stel je vóór 21 oktober kandidaat
op telraam.net, klik op Zelf meten en scroll naar Brasschaat.
We begeleiden je bij de installatie en organiseren op
17 november een workshop waarin jij als teller meer te weten
komt over de metingen en de resultaten. Je kan ook eigen
analyses maken van het verkeer in je straat via de site van
Telraam.
Meer info? brasschaat.be/wijkplan-mobiliteit

Wat kan je nog doen?
De premie wordt toegekend aan elk
huishouden dat op 31 maart 2022
een lopend elektriciteitscontract voor
zijn woning had. Als je niet zeker weet
of je de premie hebt gekregen, kijk
eerst je elektriciteitsfacturen van
15 april tot en met 31 juli 2022 na. In
de meeste gevallen werd de premie
van je voorschotfactuur afgetrokken.
Niets teruggevonden? Dien voor ten
laatste 14 oktober 2022 een aanvraag
in via de website van FOD Economie
of door een papieren formulier in te
vullen. Dat vind op dezelfde website
of je vraagt het aan op het nummer
0800 120 33.

Hulp nodig bij
de aanvraag?

Aanvragen?
verwarmingspremie.economie.fgov.be
Afspraak maken?
afspraak.brasschaat.be (selecteer Iedereen
digitaal voor hulp bij online aanvraag, of
federale verwarmingspremie voor hulp bij
papieren aanvraag)

Bij de gemeente kan je na
afspraak terecht voor hulp bij de
online aanvraag. Je moet de pincode
van je eID-kaart kennen en een mailadres hebben.
Hulp krijgen bij een papieren
aanvraag kan op het gemeentehuis
na afspraak. Je neemt je eID-kaart,
bankkaart en een factuur (waarop de
naam van je leverancier, EAN-code en
klantnummer staat) mee.
Lukt het online maken van een
afspraak niet? Aan het onthaal in het
Gemeentehuis helpen we je graag
verder.

Nieuws voor
ondernemers

Schrijf je in op onze maandelijkse
e-nieuwsbrief voor ondernemers uit Brasschaat. We houden je op de hoogte van
acties en promoties, nieuwe premies, regelgeving … Maar we brengen ook nieuws
rond wegenwerken, toerisme, duurzaam
ondernemen en meer.
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inBrasschaat
KLIMAATHAPPENING
Gezellig familiefestival met heerlijk
eten, leuke kinderanimatie en een
duurzaam marktje. Kom, geniet en
ontdek hoe Brasschaat omgaat met
klimaatverandering!
Lokale ondernemers tonen je met
plezier hun eigen producten, ambacht
of project.
Geniet van zomerse muziek met een
croquekske, koffie of ijsje in de hand.
Niemand minder dan brouwerij
d’Oude Caert lest jullie dorst.
Bewonder onze lokale helden van op
het terras.

Voor de kinderen is er naast gekke
fietsen, verschillende speeltuinen en
zelfs een heel bos ook nog:
» Workshop Bijzzonder (13:00-16:00)
Laat je meeslepen met het grote
bijenspel. Speel, experimenteer en
knutsel erop los en kom te weten wat
deze diertjes zo bijzonder maakt.
Met zelfgemaakte zaadbommen
zetten jullie thuis de missie verder
om de bijen te redden!
» Mallenmolen (13:00-18:00)
Onvervalst draaimolenplezier voor
jong en oud. Tot de ouders moe zijn,
want zij doen deze volledig energieneutrale manège draaien.
» Alohi workshop (13:00-18:00)
Proef samen met je kind van speelse
Alohi-momentjes. Onze ouderkind oefeningetjes zorgen op een
unieke manier voor een pijlsnelle
verbinding tussen jou en je
kind(eren). Deze kleine momentjes
dragen op lange termijn bij aan
jullie duurzame ouder-kindrelatie.
De Leerexpert Peerdsbos
24 september

DE LEESJURY (4-16 JAAR)
Ben je een echte boekenwurm?
Zin in een toffe babbel met andere
boekenverslinders? Wil je elke maand een
keer samenkomen met leeftijdsgenoten
om te vertellen over de boeken die je
gelezen hebt en om mee te stemmen voor
de beste jeugdboeken? Dan is de Leesjury
beslist iets voor jou!
Hoofdbibliotheek
inschrĳven tot einde september
MANTELZORGCAFÉ
MET INFO EN PRAATMOMENTEN
Als je zorgt voor iemand uit je omgeving
die hulp nodig heeft omwille van
ouderdom, (chronische) ziekte,
psychische kwetsbaarheid, een handicap
of verslavingsproblematiek, dan ben je
mantelzorger.
De vijf gemeentes uit Eerstelijnszone
Noorderkempen en zes erkende
mantelzorgverenigingen slaan de
handen in elkaar om mantelzorgers
beter te ondersteunen. Tot mei 2023 is
er elke maand een mantelzorgcafé over
interessante thema’s. Je krijgt praktische
info om de zorg beter te regelen en je kan
je ervaringen delen met anderen.

» Premies en tegemoetkomingen

27/09, 19:30, zaal LUX (Kapellen)
» Draagkracht en draaglast

»
»

»
»

»
»
»

18/10, 19:30, ldc De Groten Uitleg
(Kalmthout)
Wegwĳs in zorgplanning
17/11, 14:00, ldc Kruisbos (Kalmthout)
Bewindvoering en zorgvolmacht
13/12, 19:30, ldc Maria-ter-Heidehove
(Brasschaat)
Eenzaamheid
16/01, 14:00, ldc Vesalius (Brasschaat)
Online zorgdossier
07/02, 19:30, ldc Ter Wezel
(Wuustwezel)
Verhuizen naar een woonzorgcentrum
09/03, 14:00, ldc De Essentie (Essen)
Gedeelde zorg
11/04, 19:30, ldc ‘t Gasthuis (Essen)
Dementie en vergeetachtigheid
09/05, 14:00, ldc ‘t Bruggeske
(Kapellen)

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

BEELDIGE KUNST
Kunsttentoonstelling met werken van
Pol Spelmans, Greet Luyten en Magda
Lenaerts. Treed binnen in een wereld van
boeiende beelden: etsen, cyanotypes,
schilderijen, assemblages, keramiek
en fantasiejuwelen. Met zondag een
aperitiefconcert.
Sint-Jozefskapel
30 september - 2 oktober

10-DAAGSE GGZ
Elk jaar zetten we het belang van een
goede geestelijke gezondheid in de kijker.
Op 1 oktober vanaf 14 uur gaat ook het
verhaal van de Warme Noorderkempen
in onze gemeenten van start. Samen met
Lotte Vanwezemael en Warme William,
mascotte van de campagne, zal het Fonds
GaVoorGeluk jou ontvangen in de Warme
William Luistermobiel!
Gemeentepark
1-10 oktober
KLASSIEK IN DE KAPEL KAPELLMEISTER - PER CANTO E VIOLINO
Dit ensemble focust zich op de geestelijke
cantates uit de Duitse Hoogbarok. Uit de
Weense hofkapel klinken parels van de
violist Bertali en de reiziger Froberger.
Enkele welgemikte opera-aria’s zorgen
tenslotte voor een lach en een traan.
Sint-Jozefskapel
2 oktober, 11:00

© Ewan Torrekens
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

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

:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V
met : keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be
+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE
IN DE SINT-ANTONIUSKERK
Zondag 16 oktober 2022 – 15u00. Peter Van de Velde (orgel), Anastasiia Staroselska (mezzo-sopraan). De gebeurtenissen in Oekraïne laten niemand onberoerd en brachten
een enorme solidariteit op gang. Vele Oekraïnse vluchtelingen worden ook in België opgevangen. Om hen, alsook
de plaatselĳke bevolking in Oekraïne zelf te ondersteunen
ontstond het initiatief om in verschillende parochies een
beneﬁetconcert voor te stellen. Aan deze concertreeks verleent, naast Peter Van de Velde (organist van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) ook de Oekraïnse mezzo-sopraan
Anastasiia Staroselska, zelf naar Antwerpen gevlucht uit
haar land, haar medewerking. Toegang: vrĳe bĳdrage
Sponsoring voor dit concert kan onder deze formules:
sȩǒȩVERMELDINGȩVANȩUWȩNAAMȩINȩHETȩPROGRAMMABOEKJEȩȩ
sȩǒȩUWȩADVERTENTIEȩOPȩEENȩKWARTȩ!ȩFORMAATȩȩ
sȩǒȩUWȩADVERTENTIEȩOPȩEENȩVOLLEDIGȩ!ȩFORMAATȩȩ
Storten kan op het rekeningnummer van Culturele EveneMENTENȩ3INT !NTONIUSȩ"%ȩȩȩȩ-AILȩUWȩTEȩ
vermelden naam of advertentie door naar cesintantonius@
gmail.com

"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

4EȩKOOPȩGEVRAAGDȩpostZEGELVERZAMELINGEN
MUNTENSTRIPSMUNTEN
STRIPSKUIFJEȩ (OOGSTEȩ
PRIJSȩ ENȩ CONTANTEȩ BETALINGȩ4ELȩȩ



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

'%:/#(4ȩ/UDEȩEMAILLEȩ
RECLAMEBORDENȩ INȩ GELÖKȩ
WELKEȩSTAATȩ+ÖKȩEENSȩOPȩ
ZOLDER ȩTUINȩOFȩKIPPENHOKȩ
/OKȩ INTERESSEȩ INȩ OUDEȩ
RECLAMEVOORWERPENȩ UITȩ
VOORMALIGEȩ GARAGES ȩ
BROUWERÖEN ȩKRUIDENIERSWINKELSȩ
'3-ȩȩȩ



4Eȩ KOOPȩ WERKTUIGENȩ ENȩ
MACHINESȩ VOORȩ BOUW ȩ
HOUTȩENȩMETAALBEWERKINGȩ
4ELȩȩ


ȩ RAPȩ MOETȩ GAANȩ BELȩ
KLUSȩȩ:Oȩȩ

/ P R I TT E N ȩ T E R RA S S E N ȩ
.IEUWȩAANLEGȩENȩREPARATIESȩ'RȩOFFȩ
ȩ

4UINWERKȩENȩSCHILDERENȩ
ȩ



4Eȩ HUURȩ MODȩ GEMEUBȩ
GRȩ STUDIOȩ DEȩ VERDȩ VRIJȩ
7ÖȩKOPENȩBOEKENȩAANȩ NAASTȩ *ȩ 0ALFIJNZȩ ǒȩ 
MNDȩȩ
ȩȩ
 
'EVRAAGDȩ /UDEȩ BROM- 4Eȩ HUURȩ VOORȩ ONSȩ LUXE
lETS ȩJUKEBOX ȩmIPPERKAST APPȩ INȩ DEȩ -OLENWEGȩ TEȩ
BUITENBOORDMOTOR ȩOUDE -ARIABURGȩZOEKENȩWEȩEENȩ
BENZINEPOMPȩBOOT ȩOUDEȩ RUSTIGȩ OUDERȩ KOPPELȩ6RÖȩ
WAPENS ȩRECLAMEBORDEN ȩ OPȩ ȩPRÖSȩǒȩ ȩǒȩȩ
4ELȩȩȩ
ECTȩ ȩȩȩ
 
6ANȩ 0OTRAȩ RENOVATIE- %RVARENȩ GITAARLERAARȩ
WERK ȩELEKTRICITEIT ȩSCHILDȩ VOORȩBEGINNERSȩȩGEVORDERDEN ȩ AANȩ HUISȩ REGIOȩ
ȩ
 "RASSCHAATȩ ȩ OMGEVINGȩ
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FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

HERFSTFEEST: ZATERDAG 22 OKTOBER 2022
.AȩONSȩFANTASTISCHȩFEESTȩVOORȩȩJAARȩ&EMMAȩ ȩVIERENȩWEȩ
ons herfstfeest weer in de oude vertrouwde zaal van Ons
-IDDELHEEMȩ *Eȩ KANȩ KIEZENȩ VOORȩ EENȩ KAASBUFFETȩ OFȩ EENȩ
vleesschotel, die ons geleverd wordt door de Kaaslounge
UITȩ"RASSCHAATȩ'EEFȩBÖȩDEȩRESERVERINGȩDOORȩWATȩJEȩVERKIESTȩ
KAASȩOFȩVLEESȩ*EȩBETAALDȩǒȩPERȩPERSOONȩVOORȩDEȩSCHOTELȩ
en 2 consumpties naar keuze. Net zoals tĳdens ons feest
INȩHETȩ$ENNENHOF ȩHOPENȩWEȩJULLIEȩPARTNERSȩMEEȩTEȩMOGENȩ
BEGROETENȩ%ENȩlJNȩMOMENTȩOMȩELKAARȩTERUGȩTEȩONTMOETENȩ
ENȩWATȩBÖȩTEȩPRATENȩ$EURENȩOPENȩOMȩUȩ2ESERVERENȩ
KANȩTOTȩȩOKTOBERȩ6ERMELDȩJEȩNAAMȩENȩJEȩKEUZEȩȩ+!!3ȩOFȩ
6,%%3ȩ"ETAALȩOPȩONZEȩREKENINGȩ"%ȩȩȩȩVANȩ
&EMMAȩ"RASSCHAATȩ)NSCHRÖVENȩDOEȩJEȩBÖȩ#HRISȩ6ERVLIETȩTELȩ
ȩȩȩȩnȩGSMȩȩȩȩ

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
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SCHILDER
NODIG ?

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
PHHUGDQMDDUHUYDULQJLQDOOH
VRRUWHQVFKLOGHUEHKDQJ
HQSOHLVWHUZHUNHQRSPDDW
Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com
0476 609 925

14

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Mater Dei Driehoek gaat de wereld rond
Ons jaarthema is: ‘De wereld rond.’ Zo laten we tal van aspecten aan bod komen: verschillende landen, continenten, culturen, geloofsovertuigingen, dieren over de wereld, wereldkeuken, tradities, klederdracht, verschillende talen,… De eerste schooldag kreeg iedereen
een boarding pass en raakte iedereen voorbĳ de douane. Onze directie als piloot en het
ganse team als steward. We stappen samen het vliegtuig in en maken er een fantastisch
schooljaar van!

1DWXXUOHLHQ  3DQQHQ  5RR¿QJ  *RRW HQ *HYHOEHNOHGLQJ
'DNUDPHQ/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
verlindendak@gmail.com

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

Te h u u r 1 s l k a p p .
€700. Ter Rivierenlaan
104, Deurne EPC 224.
0475/980 358



Te huur garage Centr.
Brassch. 03/663 58 58 0475/435 858

LP’s, singles ik koop
collecties jazz, pop tot
klassieke cd’s, strips,
boeken, hifi installaties,
pick-ups, verzamelingen.
Beste prĳs.
0475/376 496

Poolse mannen doen
renovatiewerk: bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schild., afbraakw.
Nederlandstalig. Gr. prĳsoff. referen. 0496/084
168-0496/637 978

Brasserie
De Hoge Boom
+RRJERRPVWHHQZ
.DSHOOHQ


Elk jaar gebeuren er zo’n 50 dodehoekongevallen, waarvan 8 tot 10 met dodelĳke afloop. Door het aanleren van 4 eenvoudige vuistregels kunnen deze ongevallen eenvoudig voorkomen worden. Wil jĳ hier meer over weten? Kom dan naar de infosessie in
Biboase (lokaaltje achter de bib) Bredabaan 407 te Brasschaat op donderdag 6 oktober
2022 om 20.00 uur. We bekĳken een korte ﬁlm die de 4 regels in beeld brengt, we bespreken adhv een maquette hoe we ons veilig moeten gedragen in de buurt van een
vrachtwagen, we staan stil bĳ zichtbaarheid… Inschrĳven kan via mail naar christiane.
smeulders@gmail.com met betaling van 7 euro op rekeningnummer BE52 0636 6533
0109, met vermelding van uw naam en “dode hoek”.

Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be



Te huur: ruim app 1ste
v e rd i e p i n g m e t l i f t ,
Sint-Mariaburg(2180)
Bist, nabĳ centrum, park,
bushalte en station, 3
kamers, badk met ligbad
en douche, aparte WC,
berging, salon met open
keuken, terras, garage T.
0490 588 919



Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

EDUCARE ORGANISEERT EEN INFOSESSIE “BLIJF UIT DE DODE HOEK”.

Calpe te huur - prachtig
appart. 2/4 pers., zeedijk, gr. terras zeezicht,
zonkant, Tv Vl., wiﬁ, alle
comfort. Vrij vanaf nov.
03/326 13 87

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse mannen. 0496/084
168-0496/637 978



Slank, gezond en fit,
meer energie. doe mee
met de 10 dagen challenge. Gsm 0479/995 582


Te koop: brandhout 100
% gekliefde eik, 8 jaar
droog, huisgebracht, 320
euro per m³.
0495 212 337

&HQWUDOHYHUZDUPLQJ

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

D+V
De Cuyper – Van Roy

Sanitair - Verwarming - Hernieuwbare Energie
,ĞƌƐƚĞůůŝŶŐͲKŶĚĞƌŚŽƵĚͲZĞŶŽǀĂƟĞͲEŝĞƵǁďŽƵǁ

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

Gehabiliteerd gasinstallateur en
ŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚtĂƌŵƚĞƉŽŵƉŝŶƐƚĂůůĂƚĞƵƌ͘

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690

Van Roy Philippe
+32 477 95 11 10

GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
Garageverkoop heel de
straat 24-25 sept. 9-17u,
Oude Hoeveweg

TEJO BRASSCHAAT
ZOEKT PSYCHOTHERAPEUTEN



WAT: Op vrĳwillige basis 2 à 4u per week of 2 weken gesprekken doen met jongeren van 10 – 20 jaar oud
WAAR: In het TEJO-huis: Bredabaan 407 te Brasschaat
(boven de bibliotheek)
WAAROM: Omdat je gelooft in de (veer)kracht van jongeren
en jouw steentje wil bĳdragen aan een warme samenleving
WAT BIEDEN WE? Een waaier aan interessante opleidingen. Fysiek of digitaal. Gratis supervisie en intervisie. Door
een externe supervisor. Een ﬁjne werksfeer en een goede
omkadering. Coaching en ondersteuning. Boeiende ontmoetingen met jongeren en collega-vrĳwilligers.
MEER WETEN? Katrien Van den Bosch,
katrien.vandenbosch@tejo.be, 0471 59 06 95
https://tejo.be/word-vrĳwilliger
Ook voor onze TEJO-huizen in Schoten en Kalmthout zoeken
we nog psychotherapeuten.

Ik zoek werk cleaning.
Mariam 0479/163 441


Ik zoek werk. 0465/627
996 Rachel



Terrasreparaties: Aanleg en heraanleg van
terrassen, uitslijpen van
slechte voegen en heropvoegen van terrrassen,
vervangen van kapotte
tegels, putdeksels, ... en
plaatsen van boordstenen enz. Gratis offerte.
0491/883 597

Bezoek onze nieuwe toonzaal:
Postbaan 72 -2910 ESSEN
Tel. 03/677.10.26








Massieve parketvloeren
Meerlagig parket
Laminaat en kurk
Alle onderhoudsproducten
Gratis thuislevering
Plaatsing door eigen
vakmensen

De Cuyper Bart
+32 478 25 54 08

EĞĞƌǀĞůĚĞŶϱϴͻϮϵϯϬƌĂƐƐĐŚĂĂƚ

V&G Bestratingen BVBA
4JFSCFTUSBUJOHŰ0QSJUUFOŰQBSLJOHT
5FSSBTTFOŰ"BOMFHUVJOQBEFO
6JUCSFLFOIFSBBOMFHHFOŰ0VEFCFTUSBUJOH
9DDUWVWUDDW%HHUVH7HO)D[*60
LQIR#YJEHVWUDWLQJHQEHZZZYJEHVWUDWLQJHQEH

*5$7,635,-62))(57(7(53/$$76(

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

www.guva.be
erkende professionele plaatser van
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DAK - GEVEL - ISOLATIE
www.

.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Joseph Bogus Combo in deschuer57

ijvend
Vrijbl en
s
advie ng
ti
e
opm
uis
aan h

Blinds &
Rolgordijnen

Het Joseph Bogus Combo - Piet Huybrighs (gitaar,zang),
Cathy Jochems (poëzie) en Ron Schuerman (zang) grasduint met milde humor in het mijnenveld van de
liefde op vrijdag 23 en zaterdag 24 september om 20.00
uur in Deschuer57, de Romboutweg 14 te Brasschaat.
Dankzij Brasschaatse Film maakt u kans op
5 tickets voor 23/09 en 5 tickets voor 24/09
Stuur een SMS naar 0486/89.53.08 met vermelding van
uw naam, de datum en Brasschaatse Film en u krijgt bericht of u bij de gelukkigen bent.

www.woonplus.be | +32 3 501 31 18 | info@woonplus.be
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



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


Terras groen en je oprit is
ook niet te doen. Bel Klus
& Zo. 0499/103 000

Gezin met 2 kinderen
zoekt oppas die de kinderen van school/onthaalmoeder ophaalt en
naar activiteiten brengt.
Bel 0489 306 305 papa


Storytelling én toneel
én teken je stripverhaal

een speelse creatieve
workshop voor 8 tot 12 jarigen
op 4 zaterdagen van 10u to
12u - 1, 8, 15,22 oktober. Meer
info bĳ Madeleine Nieuwlaat
0486/895054 org. www.echtgebeurd.be



Reparaties alle ramen
& deuren, ook leveren
v. nieuwe incl. plaatsen
alu, pvc, hout. Gratis off.
0493651 522

Dakwerken kleine en
grote herstellingen dakpannen roofing schouwen etc 0491 758 399



Alivio by Jeane - therapeutische massage
in een oase van rust te
Brasschaat, boek nu je
afspraak online via www.
aliviobyjeane.com of bel
0485 817 624



Containerpark service.
Ophaling van grof vuil
steenpuin hout etc voor
het containerpark kleine
en grote hoeveelheden,
leegmaken kelders, zolder, woningen. Vrĳblĳvende offerte 0491 758 399

NIEUWBOUW GELIJKVLOERS APPARTEMENT
MET 3 SLAAPKAMERS TE KOOP
*HOHJHQDDQGH9DQ+HPHOULMFNOHL
 LQGHGRUSVNHUQYDQ%UDVVFKDDW
'HEHZRRQEDUHRSSHUYODNWHEHGUDDJWPð
 $FKWHUDDQEHYLQGW]LFKHHQWHUUDVYDQPð
+HWDSSDUWHPHQWLVDIJHZHUNWPHWKRRJZDDUGLJH
 PDWHULDOHQHQYROJHQVGHUHFHQWVWHERXZQRUPHQ

MEER INLICHTINGEN:
CONTACTEER ONS OP 03 544 49 38

GEZOCHT: MENSEN MET EEN GOED HART
EN EEN UURTJE TIJD
4ALLions VZW zoekt vrouwen en mannen, jong en oud, die
een paar uurtjes per week of per 14 dagen hun goed hart
willen tonen en mee studiebegeleiding willen doen voor
jongeren middelbare school. De vrĳwilliger gaat niet bĳ de
jongere thuis, de jongere komt ook niet bĳ jou thuis. We
gaan op neutraal terrein. Dat kan op een school zĳn of in
een gemeentelĳk gebouw. Als vrĳwilliger op de studiebegeleiding ben je er voor toezicht, om de jongeren te motiveren en om hier en daar uitleg te geven. Parate kennis
van de lesvakken is niet vereist voor de vrĳwilligers. Van de
jongeren krĳgt u heel positieve respons en dankbaarheid.
Jongeren die kansen zoeken, waarderen dit heel erg.Indien
je interesse hebt, stuur een mailtje naar info@4Allions.be
of neem vrĳblĳvend telefonisch contact op: 0468/350 352.
Wĳ nodigen je dan uit voor meer info over onze werking.
Zie ook www.4ALLions.be
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WACHTDIENSTEN

BURGERLIJKE
STAND

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU
Louka-Marcia Polizzi, 2 september 2022, Brasschaat

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

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

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


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


www.Bomenpatrickgeerts.be

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



Alle tuinwerken, snoeien, hagen, onderhoud.
goede ref. 0474/453 834

Dakwerken, pannen,
roofing, alle karweien.
0489/717 125


Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

QQQQQQQQQQQQ
Snoeien en vellen van
bomen. Met hoogtewerker of klimmen op moeilĳk bereikbare plaatsen.
Afvoeren van groenafval.
Vrĳblĳvende offerte
0491 758 399

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.wachtdienst-dierenartsen.be
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER
MAANDAG 19 SEPTEMBER
DINSDAG 20 SEPTEMBER
WOENSDAG 21 SEPTEMBER
DONDERDAG 22 SEPTEMBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 26 SEPTEMBER
DINSDAG 27 SEPTEMBER
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
DONDERDAG 29 SEPTEMBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Kwalitatief
juridisch advies
šěƪʅěěţʅěȂ
ʅʅčŀħţƪěʅěţ
ƓěƖƞůůţŘŀŒŕěʅĔůƞƞŀěƖůƓǊůŘĴŀţĴ

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
%ěʅðƪěƖƞŘěŀʅȍȋʅɉʅƖðƞƞčĻððƪ
Kantoor Antwerpen:
gěůƓůŘĔƓŘððƪƞʅȌȋʅɉʅţƪǋěƖƓěţ

ɉʅ ůţƪƖðčƪěţ
ɉʅ MðţĔěŘƞƖěčĻƪ
ɉʅ MƲƲƖĴěƞčĻŀŘŘěţ
ɉʅ ƲƖĴěƖŘŀŒŕʅƖěčĻƪ
ɉʅ ÚěƖŕěěƖƞƖěčĻƪ
ʅ ɢƓůŘŀƪŀěƖěčĻƪČðţŕɖƖěčĻƪƞČŀŒƞƪðţĔɣ

ɉʅ RţǊůƖĔěƖŀţĴʅůţČěƪððŘĔěʅĳðčƪƲƖěţ
ɉʅ ®čĻƲŘĔČěšŀĔĔěŘŀţĴ
ɉʅ ðţţěšŀţĴƞɮČůƲǋƖěčĻƪ
ɉʅ ÚðƞƪĴůěĔƖěčĻƪ
ɉʅ £ěƖƞůţěţɮʅěţʅĳðšŀŘŀěƖěčĻƪ
ʅ ɢůɐðɐʅěčĻƪƞčĻěŀĔŀţĴʅěţʅůšĴðţĴƞƖěĴěŘŀţĴɣ
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GRATIS SCHATTING

IMMO POINT

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

NOORDRAND

Vrijwilligerslei 1 - Brasschaat

03 535 12 75

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
OPRIT OF PARKING

in klinkers

Martens Bestratingen bvba

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

TE RENOVEREN CHARMEWONING IN HET CENTR.;
opp.: 329 m² Bew. opp.: 195m² Kelder, Kruiprmte ,NIV.
0: inkomh., leefrmte, kkn, douchek., wc NIV. 1: Leefrmte, kkn, traphal. NIV. 2: Bdkmr, 2 slpks. 2 ruime gar.

PRACHTIGE ENERGIEZUINIGE “SMART VILLA “: Bew.
opp: 225m². NIV. -1: Kruipkelder. NIV. 0: inkomh. m.
wc, leefrmte 32m², open kkn 18m², veranda, wellness,
gar.. NIV. +1: nachthall, 3 slpks, bureel, bdkr en terras.

LUXUEUS APPPARTEMENT MET GROTE GARAGE EN 3
TERRASSEN opp: 145m² bew opp.: 145m². NIVEAU 1:
inkomhal, open, leefruimte met keuken, bergruimte,
toilet , 2 slaapkamers, badkamer.

Ref. 2561618, 342 kWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

Ref.11008-G-OMV_20181437 23 , 32 kWh/m² EPC 32kWh/m² Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

Ref. 2177340, 162 kWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

03 535 12 75

€ 399.000

03 535 12 75

€ 799.000

03 535 12 75

€ 385.000

Kurt 0495 571 383

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

verkocht via de
TO THE POINT
verkoopformule!

VERKOCHT



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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Wordt gratis VIP en
ontdek als eerste ons
exclusieve aanbod in
BRASSCHAAT

VOLLEDIG VERNIEUWDE WONING TE BRASSCHAAT:
opp.:423m², Bew. opp.: 190m². Inkmhl, bureel, lf-eetkeuken, wasplaats, 3slpks ,bdkmr ,autostaanplaats,
nieuw aangelegde tuin.

Benieuwd naar onze werkwijze?
Aarzel niet om ons te contacteren
voor een kennismakingsgesprek
of gratis schatting

KLOKKEN ATELIER

E-Peil : 25 Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

03 535 12 75

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

€ 565.000

DE KRACHT VAN
EEN NETWERK.

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Samen staan we sterk voor de
verkoop van uw woning.
GRATIS SCHATTING

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

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

