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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

03 633 12 34

interieurcreaties door GERT CASSIMON

KEUKENS & 
DRESSINGKASTEN OP MAAT

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Colortactics
meesters in schilderwerk

Alle binnen- en 
buitenschilderwerkEn

decoratieve technieken - behang

0479/02.69.94
info@colortactics.be

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

  

  114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

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

WARME WINTERTRUIEN
FLANELLEN HEMDEN

@KLEDINGWILAN.BE

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

Meer helderheid,
meer kleur

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Werft aan voor Kapellen:

Fulltime betrekking vanaf november

Ben jij gemotiveerd,

Dan ben jij misschien onze nieuwe collega.

Solliciteren kan via:
emelie@patisseriemanus.be
of neem telefonisch contact op via

0496 128 766

WINKELBEDIENDE

HALLOWEENTOCHT:
De vloek van Dr. H. De Geĳ t

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!

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

N I E U W E  C O L L E C T I E 
K I N D E R B R I L L E N

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Eredienst elke zondag om 10 uur.

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

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

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

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!

Opruimen van inboe-
del, leegmaken huis, app. 
Ook losse stukken . Tel. 
0473 883 938

Huiswerkbegeleiding 
lagere school of lagere 
graad humaniora, bĳ les 
Frans, Franse conversa-
tie... Ik kom dit graag bĳ  
jullie doen!!
Ikleer123@outlook.com

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wĳ deren coniferen en lau-
rierhagen uitfr. stronken. 
0498/714 812

SAMENKOMST 
ALZHEIMER FAMILIE-

GROEP HOF DE BEUKEN
Alzheimer familiegroep Hof de 
Beuken Ekeren komt samen op 
13 october 20u in WZC Hof de 
Beuken, Geestenspoor 73 Ek-
eren. Onderwerp:  sociale en 
professionele ondersteuning.
Iedereen welkom, vooraf in-
schrijving niet noodzakelijk, 
gratis. Meer info:  Ria Van den 
Broeck - gsm 0486/817 889

Poolse mannen doen 
renovatiewerk: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schild., afbraakw. 
Nederlandstalig. Gr. prĳ s-
off. referen. 0496/084 
168-0496/637 978

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

Ik maak websites in bĳ -
beroep. Niet duur. 
+32 489 770 571

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

Last van ongedierte 
Muizen, ratten, mollen, 
wespen tot Max 4 meter 
hoogte Ik kom deze be-
strĳ den 0493 122 498
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Zie ook www.argenta.be

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 

Zo simpel kan het zijn.

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT
Daarom is
Line fan
van Argenta

Word ook fan
op argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

Menu woensdag 5 oktober
 Wortel - pompoensoep: € 5.00/liter
 Gehaktballetjes in tomatensaus,

 witte selder en puree
  Portie volwassen: € 14.00
  Portie kinderen: € 8.00
Menu woensdag 12 oktober
 witloofsoep: € 5.00/liter

  Portie volwassen: € 15.00
  Portie kinderen: € 9.00

Bestellen kan makkelijk online via:
www.lokaal-centraal.be of 0460 97 24 09

LOKAAL
CENTRAAL

www.lokaal-centraal.be

TUINENKRISHERREMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 
van bomen; Proper ma-
ken van opritten; Stron-
ken uitfrezen; vrijmaken 
van bouwpercelen; Aan-
leg gazons:  inzaaien, 
grasmatten, kunstgras; 
Aanleg van totaalpro-
jecten; Werkt ook met 
onderhoudscontracten
GSM 0477 261 353

 
 

Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
 

Gevraagd: Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect. +31 646 331 823

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

Ik zoek gratis spullen 
v. rommelmarkt. Gratis 
ophalen. 0485/300 437

Schilder., gypr., lamin. all, 
sorten bezett. schilderkl. 
Gr. Pr off. 0467/327 615

Opritten,  terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gratis. offerte. 
0493/651 522

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

Krĳ g tot 60% korting 
op een BergHOFF-artikel 
naar keuze
(uit de display in de winkel).*
*Deze BergHOFF-actie is geldig van 01/10/2022 t.e.m. 31/10/2022. 
Zolang de voorraad strekt. Zie voorwaarden in de winkel.

MAAND VAN 
DE KLANT

219
adviesprijs
239

Stofzuiger met zak COMPLC2POWBL

80 dB

10 m

4,5 L

OP
=
OP
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Bredabaan 408, Brasschaat - Kapelsesteenweg 309, Ekeren-Donk
T: +32 3 434 33 32 - M: +32 497 83 05 40

              Uitvaartzorg De Lelie
 www.uitvaartzorg-delelie.be

Uw verdriet, onze zorg
Uw zorgen zijn de onze 

Eigen rouwcentrum
24 uur op 24, 7 dagen op 7

Wij regelen uw uitvaart van A  
tot Z en helpen u ook met de 
administratie na het overlijden.

Samen kiezen we voor een 
afscheid dat het beste bij de 
overledene en bij u past en waar 
u zich veilig en vertrouwd bij voelt. 
Uw zorgen zijn de onze zodat uw 
verdriet een plaats kan krijgen.

Wenst u meer informatie?  
U kan ons steeds geheel  
vrijblijvend contacteren.

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Investeer in bewust bewegen, 
bespaar niet op zelfzorg. 

Houd dat strakke pak soepel en 
laat je niet beperken door pijn.
www.massagevanuitmijnhart.com

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Kennen jullie de Mickhoeve? Iedereen kent natuur-
lĳk Kinderboerderĳ Mikerf en Woonzorgcentrum 
De Mick. Maar de Mickhoeve is een bĳna 800 jaar 
oude boerderĳ achter De Vrĳe Vlinder, een afdeling 
van WZC De Mick. 
Het oorspronkelĳke gebouw dateert van 1280 en 
was eigendom van Isabella van Breda. Een mik was 
vroeger een schandpaal. In de tweede helft van d 
e18de eeuw was de boerderĳ eigendom van de 
familie Stier, bekend van Mikhof. Daarna kwam de 
boerderĳ in handen van de familie della Faille. 
In 1925 kocht de NV Heropbeuring de Mickhoeve 
en de gronden. Ze stond leeg tot in 1950. Zes jaar 
geleden vatte Roeland Decraene, directeur van De 
Vrĳe Vlinder het plan op iets te doen met dit verbor-
gen pareltje.
Intussen is er al een en ander gerealiseerd. Een zo-
merbar ontvangt bewoners met hun familie voor 
een gezellig terrasje. Een oefentuin ligt klaar voor 
wie moet revalideren. Deze mensen moeten op-
nieuw leren stappen op verschillende ondergron-
den en zo meer. Maar er is meer: directeur Roeland 
Decraene wil er een actieve boerderĳ van maken. 
“Alle authentieke elementen dienen te worden be-
waard. De hoeve moet een rustpunt blĳven voor 
iedereen die er wil van genieten. We gaan de om-
geving van de hoeve ook helemaal aanpakken. Het 
strakke gras moet plaats maken voor struiken en bo-
men zodat de overgang naar het bos mooier wordt. 
We willen dat natuur en erfgoed hand in hand gaan. 
Daarom wordt het zeker geen bistro of zoiets, wel 
een ontmoetingsruimte met sociale inclusie als 
doel. We willen ook schoolkinderen ontvangen. 
Vrĳwilligers kunnen de dieren voederen en verzor-
gen. Ik denk er zelfs aan een stukje van de hoeve te 
reserveren voor de huisdieren van onze bewoners. 
Het gebeurt nog te vaak dat iemand afhaakt omdat 
hĳ geen blĳf weet met zĳn dieren”, voegt Roeland 
Decraene er nog aan toe.

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

246, Brasschaat. 03/430 
20 83 www.denys-co.be

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

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

App. te huur: 1 slk gr. 
terras Mishagen € 650 + 
kosten. 0495 861 530
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Functieomschrijving
 Je beheert een bank en verzekeringsportefeuille, maakt

 betalingsverzoeken versturen

 is een must

ZKBM
Zakenkantoor Bart Magerman BVBA
Verzekeringen - Kredieten - Beleggingen
Augustijnslei 205 - 2930 Brasschaat
03 653 01 75 | www.zkbm.be | info@zkbm.be

BEDIENDE
bank en verzekeringen

QUIZAVOND! 

Nog enkele
 p

la
ats

en 

vrij
 vanaf 6

 okto
ber!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 4/10 om 20u: “Belfast” (2021)

Dinsdag 11/10 om 20u: “After yang” (2021)

Tickets fi lm 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.

Gezellige foyer open vanaf 19u.
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofi ng als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳ zen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle 

soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?

WANDEL GRATIS MEE 
MET EEN

VMPA-NATUURGIDS IN 
HET PEERDSBOS

Zondag 9 oktober 2022 - the-
ma ‘Dood hout geeft nieuwe 
kansen’. Het Peerdsbos be-
hoort tot het berken-zome-
reiken-type. Er groeit erg veel 
aderlaarsvaren, wilde kam-
perfoelie, valse salie, meiklok-
je en dalkruid. 70% is effectief 
bos met zomereik, beuk, berk 
en naaldbomen waaronder 
zowel grove als zwarte den. 
De aandachtige wandelaar 
kan hier nog veel moois ont-
dekken, hoewel de recreatie-
druk in het weekend vrĳ  groot 
kan zĳ n. De aandacht van de 
gids gaat tĳ dens deze wande-
ling vooral naar de positieve 
invloed van dood hout in het 
bos. Afspraak om 14u aan het 
infobord aan de parking van 
de Melkerĳ , op het einde van 
de Plataandreef.

Inzamelproject: Ik ben 
Aline, 20 jaar oud en 
woon in Brasschaat. Ik 
zamel geld in voor mĳ n 
project in Indonesië. Mĳ n 
droom is om daar een 
school te bouwen waar de 
kinderen na hun les, ver-
der kunnen leren. Scan de 
QR code hier beneden!

Gevraagd: Vriendelĳ ke,
eerlijke mevrouw ge-
zocht. Tss 55-65 j. Liefst uit 
Brass. Boodschappen en 
licht huishoudelĳ k werk. 
Rijbewijs en kennis van 
iPhone. Terrasje doen. 
WhatsApp 0479 618 149

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

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst te 
verkopen. Snelle en cor-
recte afhandeling. Ook 
met schade of zonder 
keuring. Contante beta-
ling, steeds bereikbaar 
(7d7 en 24/24u) 
Tel. 0476 345 800

Gezocht: dame of heer 
die graag met kinderen 
omgaat voor middagtoe-
zicht in basisschool. Sol-
licitaties aan driehoek@
bsmaterdei.be of 
03 651 69 56

Schilder-/behangwer-
ken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf. Zo-
wel binnen als buiten. 
0468/217 374

Te koop gevraagd: banden 
+ wielen 135/13-155/13 
4 gaten. 0492/263 118

Te  ko o p :  g e m e n g d 
droog, gezaagd brand-
hout voor kachel 2m³ 
kube voor 290 euro. 
0492/263 118

Te koop gevraagd: Aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳ n. Geen geremde. 
0492/ 263 118

G e z o c h t :  L i e v e , 
b e t r o u w b a r e  o p -
pas na school op do 
& vr vanaf 15u30 met 
a u t o .  ( B r a s s c h a a t ) 
0479 377 063

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Narcisme heeft een verwoestende impact op relaties, wat 
vaak leidt tot een moeilĳ ke breuk met alle gevolgen van dien.

Onze gespecialiseerde familierecht-advocaten zullen samen 
met gastspreker Narcismecoach Nelly De Keye de problematiek
bespreken en dit vanuit verschillende invalshoeken.

Het belooft een boeiende avond te worden die verder gaat dan 
een juridische spreekavond.

www.advox.be

Infoavond

NARCISME EN ECHTSCHEIDING
25 oktober 2022 om 19.30u.

Deze gratis infoavond bĳ wonen?
Verplicht inschrĳ ven administratie@advox.be

Locatie: Bredabaan 652, 2930 Brasschaat, Tel 03/653 32 63

Oogkliniek Brasschaat
zoekt een deeltĳ ds

Medisch Secretaresse

Ervaring in optiek of
optometrie is een pluspunt.

Mail je motivatiebrief en 
CV + foto naar:

inge.croymans@
oogkliniekbrasschaat.be
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

-20%

WINKELCENTRUM PATIO DONK  DONKSESTEENWEG 214/216  2930 BRASSCHAAT

WIJ RUIMEN ONS MAGAZIJN OP: GROTE STOCKVERKOOP

DO’S STOREDOSTOREBRASSCHAAT

-50%
ZATERDAG 9 & ZONDAG 10 OKTOBER 

10u  17u

ZOTTE KORTINGEN 
OP WOL

-40%
-30%-20% -50%

De Conceptband Brasschaat is er helemaal klaar voor om u haar nieuwste voorstelling “Borrelnootjes” te brengen. Dit 
Brasschaatse harmonieorkest gaat de muzikale variatie niet uit de weg, .. en met zoals gewoonlĳ k vele verrassingen en 
(h)eerlĳ ke muzikale momenten.  Kom met ons mee-klinken tĳ dens deze mooie voorstelling, en neem ook uw vrienden 
en familie mee! De voorstellingen gaan door op zaterdagavond 15 oktober (20u) en zondagmiddag 16 oktober (15u) in 
Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1 (vroeger Gemeentepark 8) in het Park van Brasschaat.  Zoals steeds is de inkom gratis, 
wĳ  durven enkel een vrĳ e bĳ drage vragen bĳ  het buitengaan. U kan uw (gratis) plaatsen makkelĳ k reserveren via onze 
website http://www.cobravzw.be , http://www.ticketje.be, via email: dirk@cobravzw.beof via SMS: 0475 662478. Opge-
let, vorige concerten waren snel volzet. Meer informatie over onze werking en concerten kan u vinden op onze website: 
http://www.cobravzw.be We kĳ ken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen!

CONCERT “BORRELNOOTJES” DOOR DE CONCEPTBAND BRASSCHAAT (“COBRA”)

Tuinwerken
Ronny Canora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477 306 423
ronny.kanora@telenet.be

OEKRAÏENSE
BENEFIETAVOND

Uitgebreide bbq, hapjes, 
traditionele Oekraïense ge-
rechten, dessert en drank 
all-in. Met live muziek
De opbrengst gaat recht-
streeks naar de mensen in 
de verwoeste oostelĳ ke ge-
bieden van Oekraïne. 
25 Oktober 2022 van 19 tot 
23u. in Brasserie De Hoge 
Boom, Hoogboomsteenweg 
94, Kapellen.
Reserveren vóór 17 oktober: 
oekrainseavond@gmail.com 
met naam, aantal volwas-
senen en aantal kinderen. 
Prĳ s: € 50 per volwassenen 
en € 15 euro per kind (5-15j), 
kinderen onder 5 jaar gratis.

D e ft i g e ,  s p o n t a n e 
vrouw zoekt flexi dag-
werk / in de  week.
0495 470 232

Jongeman zoekt werk 
als tuinman, afwasser, 
strĳ ken en poetsen.
0471 541 931
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   Hartelijk dank aan alle 
   vrienden, buren en bekenden 
   die samen met ons hebben stilgestaan 
   bij het leven en het heengaan van 
 

 

Op welke manier u ons ook tot steun bent geweest 
– door uw aanwezigheid op de uitvaartdienst, een kaart, 

een bericht, een bloemetje of een troostend gebaar – 
wij hebben het allemaal bijzonder gewaardeerd. 

Langs deze weg betuigen we ook nog graag onze dank 
aan Dr. Bonne en het voltallige team van 

WZC De Kleine Kasteeltjes, voor alle liefdevolle zorgen. 

: Victor en Anita Trouwkens Raes  
 

demeyeruitvaart.be

Viergeslacht bij de familie David
Feest bij de familie David! Op 15 september werd Flynn David geboren. Dat maakte van 
opa Maurice, 93 jaar, de trotse pater familias van een viergeslacht. Tussen Maurice en Flynn 
vinden we grootvader Patrick David, 63 jaar en papa Max, 32 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Zaterdag 29 oktober zetten Zoek & De Reizigers De Po-
lygoon in vuur en vlam! Reden? We stellen u graag onze 
nieuwe band voor: Dries Welkenhuysen op de bas, Jeroen 
Schram achter de drums, Bram Reps aan de piano, Jo Li-
égeois met zĳ n gitaar en Peter Van Gucht op van alles en 
nog wat. Daardoor zit ouder werk in een fris jasje en swin-
gen gloednieuwe songs als een tiet. Tel daarbĳ  nog een 
paar verrassende covers en u zit goed voor een knallende 
avond vol diepgaande onzin en gekscherende serieux.
Zaterdag 29 oktober om 20u in zaal De Polygoon, Kapellei 
15 te Brasschaat.
Tickets aan 15€ via pugcreaties@skynet.be of 0471 83 30 08.

ZOEK EN DE REIZIGERS LIVE
EEN BEESTIGE SPECIAL!

Toen de dieren nog spraken
Lezing door Joeri Cortens

Donderdag 20 oktober 2022 om 20 u
CC Hemelhoeve, zaal Thijs, Azalealaan 1

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

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te huur luxe app. Bb 
373. lift, gr. living, 2 slk, 
2 badk., 2x terras. Brass. 
Centrum €890 + € 50 
kost. 0477/983 275

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

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

Fiets te koop:  Giant 
mountainbike prima in 
orde €60. 0472/518 702

Te koop 2 slks apparte-
ment zicht op golf Bras-
schaat, garage. 0468/561 
957. IMMO webcode 
10118124

Ik zoek werk, tuinwerk, 
keukenhulp, k lusjes. 
0486/727 955
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Brasschaat schenkt zusterstad 
beeld en zitbank

Een delegatie van de Brasschaatse gemeenteraad trok 
onlangs naar Bad Neuenahr - Ahrweiler om er

40 jaar Verbroedering te vieren.    

Wijlen Frans Bellens startte de ver-
broedering op in 1982. In 2008 nam 
Carina Rotthier het voorzitterschap 
van het verbroederingscomité over. 

In die 40 jaar verbroedering werden 
heel wat wederzijdse bezoekjes 
georganiseerd voor burgers, gemeen-
teraad, verenigingen, scholen ... 

Overstroming

Vorig jaar werd onze zusterstad zwaar 
getroffen door overstromingen die 
heel wat vernielingen aan huizen en 
infrastructuur veroorzaakten. 
Bad Neuenahr-Ahrweiler werkt hard 
aan de heropbouw. In Ahrweiler 
neemt het normale leven stilaan 
weer zijn normale gang. Maar in Bad 
Neuenahr ligt er nog veel werk op 
de plank. Onnodig te zeggen dat de 
viering van 40 jaar verbroedering 
daarom in het teken stond van de 
rampspoed
. 
De Brasschaatse delegatie zocht 
passende geschenken. Het schonk 
onder meer het bronzen beeld De 
Heropstanding van de Brasschaatse 
kunstenares Winke Besard. Het ver-
wijst naar de overstromingen.
Het Brasschaatse gemeentebestuur 
liet ook een design zitbank naar het 
ontwerp van Brasschatenaar Axl 
Enthoven leveren in Bad Neuenahr-
Ahrweiler. Die zijn ondertussen ver-
trouwd in het Brasschaatse straat-
beeld. Beeld en zitbank krijgen een 
mooi plekje in onze zusterstad. 

Het hoogtepunt van het bezoek was 
de inhuldiging van de Platz von Bras-
schaat. Een mooi eerbetoon aan onze 
vriendschapsband.

In 2021 werd onze zusterstad 
Bad Neuenahr-Ahrweiler getrof-
fen door zware overstromingen. 

Behaag... natuurlijk 2022

Deze actie van Natuurpunt, in 
samenwerking met 34 Antwerpse 
gemeenten waaronder 
Brasschaat, biedt je door 
samenaankoop heel gunstige 
prijzen voor streekeigen 
haagsoorten, fruitbomen, 
klimplanten en wilgenpoten. Het 
plantgoed is 80 tot 120 cm hoog. 

Uitgebreide info over alle planten
antwerpennoord.be/behaagactie

Hoe bestellen?  

Tot 18 oktober via 
brasschaat.be/behaagactie.
Vul het online formulier in of download 
het en geef het af aan het onthaal van 
het Gemeentehuis, Verhoevenlei 11.  
Mailen naar behaag@brasschaat.be kan 
ook.  

Op zaterdag 26 november tussen 10 en 
12 uur kan je je plantgoed ophalen.  

Er worden 8 verschillende pakketten 
aangeboden, naargelang de ruimte die 
je wenst te beplanten:
 » Haagpakketten: veldesdoornhaag, 

bloesem- en bessenhaag, taxushaag, 
meidoornhaag, bijenbosje, beuken-
haag, haagbeukenhaag, ligusterhaag 

 » Klimplanten: hop, wilde kamperfoelie, 
bosrank (Clematis vitalba)  

 » Knotwilg
 » Fruitbomen  

van 13 tot 18 oktober 
Week van verzet tegen armoede

Armoede in een rijke gemeente als Brasschaat? Vergis je niet, 
ook bij ons worstelen heel wat mensen met weinig middelen. 
Daar willen we tijdens die week extra aandacht aan schenken.    

Buddy gezocht!

Op 17 oktober om 19 uur geven we 
in ldc Vesalius, Prins Kavellei 77, de 
infosessie Buddy gezocht.
Wil jij meewerken aan een warme 
samenleving, iemand anders helpen 
of heb je zelf ondersteuning nodig?
We geven graag meer info over het 
project Gezinsbuddy’s, en vertellen 
je alles over de buddywerking van 
ArmenTeKort en Seniorenbuddy’s.  
Kom vrijblijvend luisteren en stel 
gerust vragen.

Zeg NEE tegen armoede

Open Huis Kabas roept iedereen op 
om op 17 oktober een geknoopt, wit 
laken uit je raam te hangen. Zo tonen 
we te willen ontsnappen uit armoede.

En kom op 19 oktober tussen 11.30 
en 14 uur naar de bib, Bredabaan 407.
Daar bieden we tegen een vrije 
donatie lekkere, hartverwarmende 
soep aan. Je steunt zo Welzijnszorg 
en armoede-organisaties.

Open Huis Kabas roept 
iedereen op om op 17 oktober 
een geknoopt, wit laken uit je 
raam te hangen. Zo tonen we te 
willen ontsnappen uit armoede.

UiTPAS blaast eerste kaarsje uit

Heb jij al een UiTPAS? Dat is een spaar-
kaart waarmee je - telkens je deelneemt 
aan een UiTactiviteit - punten spaart. 
Die punten kan je inruilen voor extra 
voordelen zoals gadgets, kortingen, gra-
tis tickets … Je kan de UiTPAS gebruiken 
in meer dan 65 steden en gemeenten.  

UiTPAS is er voor iedereen! Ben je jonger 
dan 18 jaar, dan betaal je slechts 2 euro 
in plaats van 5 voor je UiTPAS.  
Er is ook een kansentarief. Heb je recht 
op een verhoogde tegemoetkoming of 
ben je in schuldbemiddeling, dan krijg je 
met je UiTPAS 80% korting bij deelname 
aan UiTPASactiviteiten. Je betaalt in dit 
geval 1 euro voor je UiTPAS.

Meer weten? uitpas.be 
brasschaat.be/uitpas
uitinvlaanderen.be

In Sociale Kruidenier kopen mensen die het moeilijk hebben voeding, 
verzorgings- en huishoudproducten aan een lage prijs. Er is een 
nauwe samenwerking met Open Huis Kabas, het Brasschaatse 
kansarmoedeproject. 

Naast materiële hulp, focust Kabas zich op het bieden van info 
en advies, het organiseren van workshops & cursussen en het 
aanbieden van een ruim vrijetijdsaanbod zowel in groepsverband als 
individueel.

parkbodeactueel
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

Wat vind jij van ons vrijetijdsaanbod?

Onze vrijetijdsdiensten cultuur, sport, jeugd en bib hebben een uitgebreid aan-
bod aan activiteiten voor jong en oud, voor elk wat wils. Tenminste dat denken 
we toch. Daarom peilen we naar jouw mening over ons vrijetijdsaanbod. Vind 
jij je weg naar ons aanbod en via welke kanalen doe je dat? Vind je je gading 
tussen de activiteiten of mis je iets?  

Laat het ons weten via de enquête op 
brasschaat.be/enquetevrijetijdsaanbod of scan de QR code. 
Met slechts enkele minuten van je tijd geef je ons waardevolle info 
waarmee we aan de slag kunnen. 
Alvast bedankt voor je medewerking. 

LEVENSREDDEND HANDELEN BIJ 
KINDEREN - CURSUS
Je leert juist reageren en reanimeren 
bij kinderen van 0 tot 12 jaar. De 
EHBO-cursus behandelt verstikking, 
verbranding, vergiftiging en stuipen. 
Na de les ontvang je een attest 
“levensreddend handelen” met een 
geldigheidsduur van 3 jaar.
Huis van het Kind Brasschaat
10 oktober, 19:00 - 22:00

ANNE WOLF - QUATUOR
Anne Wolf wist altijd haar zeer 
persoonlijke universum te behouden door 
muziek te componeren en arrangeren 
voor haar eigen Trio. Haar nieuwe 
repertoire markeert een lichte wending 
naar moderne muziek, waarbij melodieën 
altijd de hoofdrol spelen en exotische 
geuren achterblijven …
Theater Hemelhoeve
13 oktober, 20:00

ERKENDE BASISCURSUS 
BACH REMEDIES
Wil je in deze virus-actieve tijd je 
natuurlijke immuniteit niet laten 
verstoren door emoties als angst, stress, 
kwaadheid? Bach bloemenremedies 
kunnen helend werken.
De Walnoot vzw
15-16 oktober - 09:00 - 17:00
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Plaats: Dienstencentrum, Prinshoeveweg 21, Ekeren

LEER NU BRIDGEN BĲ  BRIDGECLUB WILG & DONK!

Informatie & inschrĳ ving: Contacteer Manu Raedschelders
tel: 03 651 47 04 of via mail: wilgendonk@telenet.be

Oogstfeest Kinderboerderij Mikerf
Zondag 25 september ging het oogstfeest van Kinder-
boerderĳ  Mikerf eindelĳ k opnieuw door. Mede dankzĳ  een 
beetje geluk met het weer heerste er een gezellige drukte 
op het erf. Terwĳ l de kinderen zich konden uitleven op de 
strobalentoren of onder de spelletjestent, kochten de vol-
wassenen duchtig de groentenstand van de boerderĳ  leeg. 
Gevuld met verschillende soorten appels, pompoen, aard-
appelen, zonnebloempitten, courgettes, wortelen en meer, 
die de voorbĳ e dagen uit de moestuin of boomgaard waren 
gehaald.
Onder de sfeervolle begeleiding van een live-bandje, werd 
er ook langs alle aanwezige standjes geschuifeld. Prachtige 
ambachten met glas-in-lood, macramé en houtbewerking 
stonden naast de imkers van IFANG, de Brasschaatse na-
tuurgidsen en het standje van Natuurpunt waar alle plaatse-
lĳ ke beestjes en kruipers bewonderd konden worden. Ook 
Velt, die mee de moestuin van de boerderĳ  onderhouden, 
konden natuurlĳ k niet ontbreken en voorzagen iedereen 
van leuke informatie. Afgaand op de blĳ e gezichten die lik-
kend aan een lekker hoeve-ĳ sje en met een zak vol groen-
tjes en vers brood uit de houtoven terug naar huis gingen, 
kan er weer van een heerlĳ k geslaagde editie gesproken 
worden. Zin om ook eens langs te komen, schrĳ f dan zeker 
11 november in je agenda, want dan gaat het St-Maarten-
feest door op Mikerf.

De natuur ontdekken begint in je eigen tuin! Een rĳ ke, le-
vende tuin is een gezonde tuin, een genot voor alle zin-
tuigen. Vogels zĳ n daarin een belangrĳ k aspect. Hoe kun-
nen we hen best helpen? En is dit ook zinvol? Tĳ dens deze 
lezing zullen we verkennen hoe we een verschil kunnen 
maken met voedsel, veiligheid en kansen tot voortplanting.
Deze voorstelling wordt geïllustreerd met prachtige foto’s 
van vogels die in onze tuinen kunnen voorkomen. Het kan 
aanzetten om op tuinsafari te gaan, want vogelkĳ ken is een 
plezier op elke leeftĳ d. Maarten is een vogelkenner en kan 
op een bevlogen manier over zĳ n passie vertellen. Wan-
neer: dinsdag 11 oktober 2022, 20u. Locatie: Zaal Born, 
Azalealaan 5 (gemeentepark) – 2930 Brasschaat

V E LT  B R A S S C H A A T

VOGELS IN DE TUIN DOOR MAARTEN 
SCHURMANS VAN NATUURPUNT

steunt startende handelaars

Cookies & Chocolates

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…

Gezocht garage met 
stroom 

Te koop: 

Gezocht: 

Natuurlijke professi-
onele verzorging 

Alle tuinwerken,

Ervaren gemotiveerde 
tuinman,

Te koop Mercedes 

Te koop: 

Ik zoek: 

HULP NODIG 
VOOR UW TUIN?

Inkoop oud goud en
juwelen: 

GEZOCHT: 

Gezin met 2 kinderen 
zoekt oppas

Te koop:
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Wij stoppen ermee
ALLES MOET WEG

Energielaan 10d
Bosduin-Kapellen

0477/382 726

AFSLUITINGEN - POORTEN

T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

■ Schilderwerken
■ Elektriciteitswerken
■ Schrijn- & timmerwerken
■ Gyprocwerken en laswerken
■ Vloer- en tegelwerken
■ Parket, laminaat, tapijt en vinyl

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice 
waar alles door één en dezelfde firma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

■ Houten en stenen terrassen
■ Hekwerk, afrasteringen en poorten
■ Onderhoud en aanleg van tuinen
■ Reinigen van daken en gevels
■ Afbraakwerken en afvoer van stort

Zorgbedrijf Brasschaat sluit nieuwe samen-
werkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgbedrĳf Brasschaat en Zorgbedrĳf Antwerpen onderte-
kenden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van zes 
jaar voor de uitbating van het woonzorgcentrum Vesalius, 
het dagverzorgingscentrum en de assistentiewoningen Bal-
derhof. Beide partĳen blikken tevreden terug op de eerdere 
samenwerking van de voorbĳe 7 jaar. In die periode werd 
het aanvankelĳk financieel tekort omgevormd tot een po-
sitief resultaat, stegen de kwaliteitscĳfers en verbeterde de 
bewoners- en medewerkerstevredenheid. Beide partĳen 
hebben de ambitie om de volgende zes jaar deze resultaten 
nog verder te optimaliseren.
Nieuw is dat Zorgbedrĳf Antwerpen met de samenwer-
kingsovereenkomst ook meteen de opdracht krĳgt voor 
de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum voor 140 be-
woners en het dagverzorgingscentrum voor 15 personen 
op de Sint-Jozefsite aan de Van Hemelrĳcklei 90 (inclusief 
bĳhorende parking en buitenaanleg). Over vĳf jaar wordt 
het nieuwe woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum 
in principe in gebruik genomen. Tot zo lang verandert er 
niets voor de huidige bewoners en medewerkers van het
Vesaliusgebouw.  
Eerder dit voorjaar verkocht Zorgbedrĳf Brasschaat het be-
staande Vesaliusgebouw aan AZ Klina dat door zĳn groei al 
jaren aan uitbreiding toe is. De site van het Vesaliusgebouw 
- pal naast het ziekenhuis - biedt daarop het perfecte ant-
woord. De aankoop van de Vesaliussite geeft AZ Klina de 
mogelĳkheid om zĳn rol als hét referentieziekenhuis in het 
Noorden van Antwerpen en de Noorderkempen ten volle 
verder waar te maken en te versterken. 
Met de toekomstige realisatie van het nieuwe woonzorgcen-
trum en dagverzorgingscentrum op de Sint-Jozefsite is nu 
ook de daadwerkelĳke start gegeven voor het  ‘Masterplan 
Zorgdriehoek’ in Brasschaat. Dat is een optimalisatieplan 
voor de sites van AZ Klina, Vesalius, OLO-Rotonde, Sint Jozef 
en de verschillende maatschappelĳk belangrĳke activiteiten 
die er plaatsvinden.   
“Ik blik tevreden terug op de samenwerking met Zorgbe-
drĳf Antwerpen de voorbĳe zeven jaar”, aldus Erwin Callens, 
voorzitter Zorgbedrĳf Brasschaat. “Dat Zorgbedrĳf Antwer-
pen na een stevige onderhandelingsronde opnieuw als 
beste partĳ uit de bus komt, bewĳst dat het kwaliteit levert 
en een betrouwbare en loyale partner is. Ik kĳk er dan ook 
naar uit om samen de doorstart te maken”.  
“Daarnaast ben ik fier dat de bouw van het nieuwe woon-
zorgcentrum Vesalius nu ook uit de startblokken kan schie-
ten. Ik ben er ook van overtuigd dat dit nog maar het begin 
is van een sterke toekomstige samenwerking tussen alle 
spelers van de zorgdriehoek: Zorgbedrĳf Brasschaat, AZ 
Klina, het lokaal dienstencentrum, de assistentiewoningen 
van Prins Kavelhof, het Sterrenhuis van OLO-Rotonde en kin-
deropvang.”  
Ik ben bovendien opgelucht dat de onzekerheid voor het 
personeel van de baan is en wil van de gelegenheid gebruik 
maken om zeker ook hen te bedanken voor hun tomeloze 
inzet tĳdens de voorbĳe coronaperiode.” 

Elke vrijdag
‘Afterwork Aperitivo’

Café des Amis
met gratis hapjes van 16u tot 18u. 

Tot vrijdag!

Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat 

steunt startende handelaars

Ik koop: alles van Ninten-
do, Sega, Playstation. Ook 
oud speelgoed, (oude) 
strips, Panini, Pokemon/
Magic kaarten, verzame-
lobjecten, curiosa, oude 
munten, LP’s, enz... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aan-
bieding: 0487 365 100

Tuinwerk en schilderen. 
0466/464 299

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

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

Wĳ kopen boeken aan. 
0473 982 564
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

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

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

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

verlindendak@gmail.com

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

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

Brasschaat voor het klimaat!
De klimaathappening was een mooi orgelpunt van de week 
van de duurzame gemeente (18-25 sept.). 16 duurzame on-
dernemers en natuurverenigingen zorgden voor een rĳkge-
vuld ecologisch marktje. Je kon genieten van mooie muziek, 
een lokaal biertje en veggie hapjes. De tegelruilactie ‘voor 
elke tegel een plantje’ hielp de Brasschaatse burger bewust 
te maken van het belang van ontharden. ‘Waken over water’ 
heet de campagne die gegroeid is vanuit het participatietra-
ject met de burger. En uiteraard kon je ook nog al je ideeën 
en suggesties kwĳt met betrekking tot de energiecrisis. 
De gemeentelĳke duurzaamheidsambassadeurs selecteer-
den ook dit jaar weer 5 duurzame helden. Zwerfvuilruimer 
Vince, Open Huis KABAS, Klimaatteam GIBO Heide, het 
Voedselteam in Toverbos en Christel Janssen met haar ge-
zonde foodtruck in het Technisch Atheneum, werden door 
Schepen van duurzaamheid, Goele Fonteyn, in de bloeme-
tjes gezet. De week voordien kreeg de vaste ploeg zwerf-
vuilvrĳwilligers hun bedankje al uit handen van Myriam Van 
Honste, schepen van afvalbeleid.

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

- -

-



Brasschaatse Film,     Nr. 40,    5-10-2022  17

Vief Brasschaat op bezoek bij
Den Gouden Haan

In september bezochten we met Vief Brasschaat het am-
bachtelĳ k bedrĳ f Den Gouden Haan in Nĳ len. Het was een 
leerzame en lekkere ontmoeting.
Graag willen we iedereen uitnodigen om met ons kennis 
te maken. Een mooie gelegenheid is de voordracht “Troost 
bĳ  ouder worden” in ons lokaal van het GIB in Brasschaat 
op woensdag 12 oktober om 14 uur. (toegang gratis) maar 
graag inschrĳ ven via mail rjjwils@scarlet.be of bĳ  de voor-
zitter Robert Wils 0488 148 762.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

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

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

V&G Bestratingen BVBA

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

Terrasreparaties: Aan-
leg en heraanleg van 
terrassen, uitslijpen van 
slechte voegen en her-
opvoegen van terrrassen, 
vervangen van kapotte 
tegels, putdeksels, ... en 
plaatsen van boordste-
nen enz. Gratis offerte. 
0491/883 597

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. 
U kan ook zaken mee-
brengen en aanbieden 
in onze winkel. Alle info 
op www.krisvoeten.be

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische 
controle. Erkende han-
delaar! T 0476/74.91.78.

Bĳ les wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., ja-
r e n  e r v . ,  @ h u i s . 
0474/976 466

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

Te koop: werktuigen en 
machines voor bouw, 
hout en metaalbewerking. 
Tel. 0486/503 194

info@veiligbouwenbvba.be

Te huur: 2 mod. gr. ge-
meub. studios a. Palfi jn-
ziekenhuis.  € 675. 
0495/214 041

Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳ n. Geen geremde. 
0492/263 118
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 Massieve parketvloeren

Bezoek onze nieuwe toonzaal:
Postbaan 72 -2910  ESSEN

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

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

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

Dierenarts van dienst 
www.wachtdienst-dierenartsen.be

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

Amalia Kusari, 5 september 2022, Brasschaat
Axelle Bernaerts, 15 september 2022, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor 

doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast 
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.
www.brasschaatsefilm.com

BURGERLIJKE 
STAND

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

MAANDAG 3 OKTOBER
DINSDAG 4 OKTOBER
WOENSDAG 5 OKTOBER
DONDERDAG 6 OKTOBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 10 OKTOBER
DINSDAG 11 OKTOBER
WOENSDAG 12 OKTOBER
DONDERDAG 13 OKTOBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Dinsdag 18 oktober 2022 om 14 uur. Paul Catteeuw is een boei-
ende verteller die het verschil uitlegt tussen sprookjes, mythen, 
fabels, parabels, legendes en sagen. Wat hebben koningin Fabio-
la en Louis Paul Boon gemeen? Waarom treden in fabels meestal 
dieren op? Worden parabels enkel in de kerk voorgelezen? Het 
zĳ n vragen die de spreker aan de hand van voorbeelden uit be-
staande volksverhalen tracht te beantwoorden. In het tweede 
deel verklaart hĳ  de verschillende types sagen aan de hand van 
sagen die in onze regio werden opgetekend. Want, ook in onze 
streek waren er elfjes, weerwolven en andere wezens die de 
mensen lastigvielen. Of waren het heksen, terugkerende doden 
en dwaallichtjes die Brasschaat en omgeving onveilig maakten?
Plaats: Foyergebouw van Prins Kavelhof, Van Hemelrĳ cklei 82, 
Brasschaat. Prĳ s (drankje inbegrepen): 7 euro voor leden van 
NEOS, 10 euro voor niet-leden. Inschrĳ ven: door overschrĳ ving 
op rekeningnummer BE90 4151 1545 1132 van NEOS Brasschaat 
met vermelding “Catteeuw 18 okt”, ten laatste op 14 oktober. 
Info: Jan Ruts – 0473 84 09 53.

N E O S  B R A S S C H A A T

SAGEN, LEGENDES EN ANDERE VOLKS-
VERHALEN, LEZING DOOR PAUL CATTEEUW.
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Verkeersveilig In Brasschaat!
Woensdag 21 september stond in het teken van de ‘Dag van de Veiligheid’. De gemeente 
organiseerde samen met de lokale politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een unieke 
belevingsnamiddag. 
Wie het aandurfde, kroop in de tuimelwagen om het belang van de gordel uit te testen. Met 

kon je je reactiesnelheid testen in moeilijke situaties.
“De deelnemers ervaarden dat hun eigen gedrag een grote invloed heeft op verkeersveilig-
heid. Met juist gedrag en de nodige tips kunnen gelukkig heel wat ongevallen vermeden 
worden”, wist schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn te vertellen.

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

recente inbouw keukentoestellen,
spoelbakken, kranen, ...

vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 2022
9.00 - 17.00 uur

Kalmthoutsesteenweg 193, Wuustwezel

STOCK-VERKOOP

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383


