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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.

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

03 633 12 34

interieurcreaties door GERT CASSIMON

KEUKENS & 
DRESSINGKASTEN OP MAAT

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

NIEUW

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

WELKOM om deze 
exclusieve diamantjuwelen 

met hun Victoriaanse 
rozenknop slijpvorm 

te ontdekken

18
35

A rosecut diamond collection

Niet vergeten !!
3u. wordt 2u.

Wij helpen u graag van
zomer- naar wintertijd

Bel gerust !

03/652 17 77 of  0497 62 15 62

P. Van der Auwera



Brasschaatse Film,     Nr. 42,    19-10-2022  2

Wereldkeuken bij Mater Dei Driehoek
De kleuterschool van Mater Dei Driehoek opent haar we-
reldkeuken n.a.v. het jaarthema de wereld rond. We starten 
in Europa en maken onze eigen Pizza's, zoals echte Italianen 
dit zouden doen. Dit smaakt naar meer. Benieuwd wat het 
volgend continent zal brengen? Kom dan zeker maar eens 
kĳken in Mater Dei Driehoek.

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

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

Opritten, terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gr. off. 0493/651 522

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

Tuinwerk en schilderen. 
0466/464 299

Ik zoek werk in restau-
rant, bouw, ruitenwasser, 
0465/857 275 Fr.-talig

Te huur: 2 mod. gr. ge-
meub. studios a. Pal-
f i jnziekenhuis. €675. 
0495/214 041

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door 
heel de wereld in de eeu-
wen der eeuwen, amen. 
Zeg dit gebed 6x. p.d. 
ged. 9 dgn en uw gebe-
den worden verhoord, 
zelfs indien dit onmog. 
lĳkt. Vergeet niet het H. 
Hart te danken met de be-
lofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. E.G.

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

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren. Gra-
tis offerte. 0487/715 534

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

Schilder., gypr., lamin. 
all, sorten bezett. schilder-
kl. Gr. Pr off. 0467/327 615

Menu woensdag 19 oktober
 Tomaten - groentesoep - € 5 per liter
 Witloof in de oven

 met kaas & ham, puree
  € 14 per volwassene - € 8 per kind
Menu woensdag 26 oktober
 Spinaziesoep: € 5 per liter

 vleesjus met spek
  € 14 per volwassene - € 8 per kind

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

LOKAAL
CENTRAAL

www.lokaal-centraal.be

BESTELLINGEN DOORGEVEN TEN LAATSTE DINSDAG
OM WOENSDAG TE LEVEREN / AF TE HALEN

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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SCAN HIER 

Mode voor

mama's

Bredabaan 225, Brasschaat / din: 13u-17 woe-zat: 10u - 18u

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.

Gasthuisstraat 19
2960 Brecht

Tel. 03 313 72 52
www.quirĳ nen.selexion.be

Bredabaan 1007
2930 Brasschaat
Tel. 03 663 57 25

www.electroquirĳ nen.be

Wĳ  nodigen u uit op onze

DEMODAG
ZATERDAG 22 OKTOBER 2022

van 10u tot 17u

DEMO BRASSCHAAT: 
Zwilling Fresh and Save.

DEMO BRECHT
Demonstratie Demeyere potten en pannen.

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

www. H E R F I L . b e
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Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 

appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Boost your sales! Ben 
je ondernemer en bang 
dat je omzet gaat dalen 
en je kosten zullen blĳ ven 
stĳ gen ? 2 opties: minder 
kosten of méér sales. Kies 
je voor méér sales, bel 
een expert om je te hel-
pen. 0468 450 103

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Ontruimingen van huis, 
app., magazĳ nen, enz. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Ik zoek werk: poetsen 
en strĳ ken, 20j. ervaring. 
0465/780 617

Te huur: luxe app. Bb 373 
verd. 3 Brass. Centr. 7m 
gevel, lift, gr. living, 2 slk, 
2 badk., all-in keuken, 2x 
terras, kelder als nieuw, 
instapklaar. €890+€50 
kosten. 0477/983 275

Te huur garage Pauwels-
lei. €80. 0496/069 251

Te koop: dames koers-
fiets en nieuwe heren 
koersfi ets wegens geen 
gebruik meer van fiet-
sen. Kledĳ  en helmen zĳ n 
erbĳ . Info lommersbrit@
hotmail.com

Goedk. verwijderen. 
en afvoeren van conif. 
en hagen. Gratis offerte. 
0487/715 534
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Een dubbelgesprek over Een bepaalde dag in het leven 
van iedereen en Het mirakel van België. Donderdag 27 
oktober om 20 uur. In negen hoofdstukken schetst Stĳ n 
Vranken gebeurtenissen die zich al dan niet afspeelden op 
14 februari 1990. Een kabinetsmedewerker, arbeider, zan-
ger, vastgoedmakelaar, schoondochter, veiligheidsagent 
en zieners beleven. elk hun eigen Valentĳ n. ‘Pareltjes van 
portretten botsen als narratieve knikkers tegen elkaar op, 
om vervolgens hun eigen weg te gaan. Een ĳ zersterk lite-
rair debuut, en een van de beste Nederlandstalige boeken 
die ik al gelezen heb tout court (Joris Geirnaert). Maarten 
Inghels maakte jaren geleden kennis met Piet Van Haut, 
een meesteroplichter die zich al veertig jaar voordoet als 
o.a. diplomaat, directeur van Johnson & Johnson, onder-
zoeksrechter, directeur-generaal van de NMBS… en op die 
manier miljoenen ontvreemde van banken en particulie-
ren. Hĳ  schreef over Van Haut een literaire true crime, een 
spannend en crimineel haasje-over van feit en fi ctie. Een 
potige true crime thriller (De Tĳ d). De Literaire Avonden 
worden georganiseerd door De Lezer vzw, de Gemeen-
telĳ ke Bibliotheek en Cultuurcentrum Brasschaat met de 
steun van Literatuur Vlaanderen en vinden plaats in The-
aterzaal Hemelhoeve, Azalealaan1 Brasschaat. Kaartjes: 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be Telefoon 03/650 03 40 
- vvk/vriend € 5,- kassa + €7,-.

LITERAIRE AVOND MET STIJN VRANKEN 
& MAARTEN INGHELS.

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

DE NIEUWE WINTERKAART
MET MOOIE WILDSUGGESTIES IS ER WEER !

Te huur:  duplex app 
150m², commerciële 
ruimte 120m kapelse-
steenweg 354, info 
www.neonvastgoed.be

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

Te huur: Brass. C. app. 
1e V., 2 slpk., zonneterr. 
gn lift, gar. Hofstr. 40 vrĳ  
1 jan. 
T. 03/651 77 68

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

Gespecialiseerde voet-
verz. komt a. huis. Agnie-
zka 0484/949 951

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

Tuinonderhoud, 35 jaar 
ervarin, €15/u. 
0487/715 534

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

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

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n. 0495 529 527
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BeweegCoach Brasschaat
doet schenking aan Little Heroes vzw

Vrienden, familie, buren en kennissen. Iedereen draagt zĳn 
steentje bĳ en wĳ ook. Als BeweegCoach Brasschaat, vriend 
van Maarten, goede kennis van de familie en kennis van le-
den van onze studio, schenken wĳ met hart en ziel 530 euro 
aan Little Heros vzw. Dit dankzĳ onze benefiet-BBQ en quiz 
die afgelopen weken georganiseerd werden. In moeilĳke 
tĳden is het nog belangrĳker om er te zĳn voor elkaar en el-
kaar te steunen. Laat ons op deze manier ons steentje bĳdra-
gen en een lichtstraal zĳn voor deze 2 opperdappere kleine 
mensjes Nathan en Rémy!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

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

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbren-
gen. 0485 644 993

Te huur: geren app BBn 
209 V4, lift, grt terras, 1 
grte slpk, kkn, badk, living 
€750, Tel. 03 652 17 12

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

@ rap moet gaan bel 
Klus & Zo. 0499/103 000

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

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

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

Alle tuinwerken, snoei-
en, hagen, onderhoud. 
goede ref. 0474/453 834

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

Te koop: te renoveren 
woning op een bouw-
grond van 2261 m2. 
Rustige locatie aan de 
rand van  Goore ind. 
Vraagprĳs 450000 euro. 
Te bezichtigen na af-
spraak op nr 0478 760 
890 na 18h.
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 18/10 om 20u: “Ennio” (2022)

Dinsdag 25/10 om 20u: “A Chiara” (2021)

Tickets film 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.

Deze daguitstap op zaterdag 19 november 2022 brengt 
ons naar de Abdĳ Roosenberg in Waasmunster. De offi-
ciële stichtingsdatum van de abdĳ is 1237. Haar rĳke ge-
schiedenis kent drie grote fases. Roosenberg III werd in 
1975 gebouwd naar een ontwerp van de Nederlandse be-
nedictĳn Hans Van der Laan (1904-1991). Hĳ neemt in de 
religieuze architectuur een voorname plaats in. Deze abdĳ 
is een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een Gesamtkunst-
werk. Alles werd door Hans van der Laan ontworpen.
Dit bezoek laat je voelen hoe tĳdloze architectuur, die op 
mathematische basis werd gecomponeerd, door de rit-
misch ruimtelĳke ordening het leven zelf kan beïnvloeden. 
De kunstzinnige interieuruitrusting en de aanpalende tui-
nen versterken de harmonie. We ontdekken hoe vorm, zui-
verheid en eenvoud ons naast aangrĳpende schoonheid 
ook rust laten ervaren. Prĳs: € 42 (inbegrepen koffie/thee, 
middagmaal, gids, koffie/thee met taart). Tĳd en Plaats: 
7.45 u. Samenkomst achter de St.-Antoniuskerk. Terug in 
Brasschaat: 17.00 u.   Om te carpoolen  € 10 p.p.
Inschrĳven: activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of via 
Ria Keysers  03 652 12 86
Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Davidsfonds 
Brasschaat, met de vermelding “abdĳ”. Wachten op beves-
tiging alvorens te betalen. 

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

DAGUITSTAP ABDIJ ROOSENBERG 
IN WAASMUNSTER

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis offer-
te. Klus&Zo 0499/103 000

Beste, sta je op het punt 
jouw wagen te verko-
pen? Geef dan gerust 
een seintje 0479 091 504

Vrouw zoekt poetswerk 
en doet ook uw strijk. 
0465/756 911

Te koop: 2m³ kube droog, 
g e z a a g d  g e m e n g d 
brandhout voor de ka-
chel. €270. 0492/263 118

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

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

Ophalen van grote hoe-
veelheden groen afval. 
vanaf 20m³. Kan ook ge-
laden worden. 
0487/715 534

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

Gepens. mindervalide 
heer zoekt dame voor 
gezelsch., 2 halve dagen 
p. week. Kl. vergoed. ook 
voor onk. en verpltsing. 
0476/793 153

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

Opruimen van inboe-
del, leegmaken huis, app. 
Ook losse stukken . Tel. 
0473 883 938
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT
De wĳk Maria-ter-Heide is altĳd onlosmakelĳk verbonden geweest 
met de militairen. Ook al zĳn er geen 60 cafés meer waar de mili-
tairen vroeger ontspanning zochten, toch worden de buurtbewo-
ners geregeld met de neus op de feiten gedrukt. Denk maar aan de 
schietoefeningen die met de regelmaat van een klok op de Schiet-
velden worden gehouden.
Maar het Brasschaatse bataljon artillerie is nu sinds kort een snelle 
reactiemacht van de NAVO. Dat houdt in dat de manschappen bin-
nen de vĳf dagen klaar moeten kunnen staan om naar eender waar 
te vertrekken. Dat geldt niet alleen voor 120 manschappen, maar 
ook voor 60 pantservoertuigen en ander materiaal. Met het oog 
daarop werd vorige week een grootschalige oefening gehouden 
met medewerking uit veel verschillende hoeken. Zo werd een mani-
festatie geënsceneerd met vĳandige infiltranten. Rookontwikkeling 
en knallen waren niet uit de lucht. Gelukkig was het allemaal maar 
een oefening maar dan wel een die volgens de militairen brood-
nodig is.
“De geopolitieke situatie is wat ze is. We moeten daar rekening mee 
houden. Omdat wĳ de opdracht hebben gekregen als een snelle 
reactiemacht door het leven te gaan, moeten wĳ voorbereid zĳn. 
En dat geldt niet alleen op puur militair vlak. In deze tĳden spelen 
cyberaanvallen, desinformatie en zo meer ook zeker mee. Daarom 
hebben we in deze oefening veel verschillende facetten gecompri-
meerd”, legt majoor Gert Goetschalckx uit.
Het is de eerste keer sinds lang dat er in Brasschaat bĳ de militairen 
nog een oefening van dergelĳke omvang werd gehouden. Het ba-
taljon werd hierin niet gestuurd van hogerhand. Het scenario moest 
de leiding in Brasschaat dan maar zelf in elkaar steken. “Vooral voor 
onze jongeren is dit zeer belangrĳk. Ze moeten leren hoe om te 
gaan met de huidige situatie en dat geldt ook voor hun familiele-
den. Ook zĳ worden betrokken”, voegt de majoor er nog aan toe.

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelĳk. Integendeel. De 
grootste gevolgen, zoals extreem weer en de stĳgende 
zeespiegel, treffen vooral mensen in de landen die het 
minst verantwoordelĳk zĳn. Ook bĳ overstromingen in 
België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. 
11.11.11 zet alles op alles om een krachtdadig beleid te 
eisen. We voeren strĳd tegen klimaatonrecht en voor een 
duurzame en rechtvaardigere wereld. Nu het nog kan. Je 
vindt de 11.-groep Brasschaat op 4, 5 en 6 november aan 
de warenhuizen in Brasschaat en op 11 november aan kin-
derboerderĳ De Mikerf, waar onze vrĳwilligers wenskaar-
ten verkopen. Ons koffiehuisje met verse pannenkoeken 
en gebak vindt dit jaar plaats op 11 november in het Stille 
Meeuwlokaal (achter de politie, aan het scoutslokaal) in het 
Park van Brasschaat. Je bent welkom vanaf 13u. Er is ook 
de mogelĳkheid om onze fotozoektocht aan te kopen en 
in het Park te gaan speuren. Kan je er op 11 november niet 
bĳ zĳn, maar wil je graag de fotozoektocht op een ander 
tĳdstip doen: deze is te koop van 29 oktober tot 5 novem-
ber bĳ Anne De Backer, Prins Kavellei 15, Brasschaat. Deel-
nemen kost 5 euro, voor kinderen jonger dan 12 jaar is dit 
gratis. Voor meer info kan je altĳd mailen naar 
annedebacker@telenet.be.

11.11.11 BRASSCHAAT BAKT PANNENKOEKEN
 TEGEN KLIMAATONRECHT 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!

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…

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

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!

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

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

Ervaren, gemotiveer-
de tuinier, zoekt nieuw 
cliënteel, voor regel-
matig onderhoud en 
aanplanting van tuinen. 
(omgeving Brasschaat) 
Werkzaam met eigen ma-
terieel en eventueel met 
meename van tuinafval. 
GSM: 0476 58 27 57

Gezocht: Wĳ zoeken een 
lieve, verantwoordelĳke 
nanny om onze 2 kind-
jes (3j.) op ma, di en do 
op te halen van school 
(St-Lutgardis Brasschaat), 
met hen te spelen en ze 
bedklaar te maken. (+/- 
3u).Meer info? 
0494 90 08 69
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Extra AED toestellen in Brasschaat
Vanaf 11 oktober heeft Mater Dei aan de Bredabaan in 
Brasschaat officieel een AED toestel in gebruik. En ook 
de gemeente heeft er onlangs nog eentje geïnstalleerd 
aan gemeenteschool Gibo Heide (Bredabaan 1093). 
Het toestel dat vroeger binnen hing in Remise (Ge-
meentepark), hangt nu voortaan buiten waar het beter 
toegankelĳk is. Ook in de wĳk Kaart wordt binnenkort 
een buitentoestel geplaatst. Daarmee komt het aantal 
toestellen op openbaar terrein in Brasschaat op 25 toe-
stellen. Vzw Sport Plus voorziet hiervoor de nodige fi-
nanciële middelen zo’n 2 550 euro.
AED staat voor automatisch externe defibrillator, een 
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bĳ levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en 
bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer 
kan helpen.
Er is ook een mobiel toestel beschikbaar dat door alle 
Brasschaatse verenigingen gratis ontleend kan worden 
bĳ de sportdienst om evenementen hartveiliger te ma-
ken.
Op www.brasschaat.be vind je een overzicht van alle 
AED toestellen in onze gemeente. Er bestaat ook een 
app ‘staying alive’ waarop je alle locaties van AED toe-
stellen wereldwĳd kan terugvinden. 
“Het hartveilig maken van onze gemeente is een doel-
stelling waar we volledig achterstaan. We doen er dan 
ook alles aan om iedere wĳk te voorzien van een 24/24 
bereikbaar AED toestel. Naast de aanwezigheid van 
een defibrillator zetten we ook in op reanimatiecursus-
sen. Het is een én-én verhaal. Elke minuut waarin er niet 
wordt gereanimeerd met behulp van een AED, daalt de 
overlevingskans van het slachtoffer met ongeveer 10%”, 
aldus schepen van Sport Adinda Van Gerven.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Te koop: 2 vitrinekas-
ten, 2 keukentafels + 
8 stoelen, leder salon 
2+1zit, 2 lattenbodems 
70x2m, nieuwe matras 
1,40m op 2m alles weg 
voor 450 euro.
 Tel. 0476/502 036

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

Natuurlijke professi-
onele verzorging aan 
huis door een ervaren 
schoonheidsspecialiste. 
Approaching Nature - 
0478 735 227

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

20 83 www.denys-co.be

LP’s, singles ik koop 
collecties jazz, pop tot 
klassieke cd’s, strips, 
boeken, hifi installaties, 
pick-ups, verzamelingen. 

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

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

Je vocht voor wat je waard was
en dat was heel veel ...

Florent Behits
echtgenoot van Renata De Winter,
vader van Olivier en Isabelle Behits,

grootvader van Gaëlle en Geoffrey De Baeck

Geboren in Kessel-Lo op 24 januari 1932,
overleden in Brasschaat op 7 oktober 2022.

De afscheidsviering had plaats
op vrijdag 14 oktober 2022

in de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat. 

www.condoleances.be/florentbehits
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Heb jĳ  de Partago deelauto’s al 
gespot? In Brasschaat vind je er 
maar liefst negen. Elektrische 
auto’s die dag en nacht voor 
iedereen in de buurt klaarstaan.

Autodelen is ondertussen de favoriete keuze 
van maar liefst 1200 burgers! Het is dan ook 
supergemakkelijk. Check in de Partago-app 
welke stadsauto of bestelwagen beschikbaar 
is, reserveer in enkele klikken, open de deuren 
en zoef, daar ga je! De pas om je auto te laden 
aan een van de vele laadpalen in Vlaanderen 
vind je gewoon in je auto. 

Autodelen is voordelig. Je bespaart fors op 
onderhoud, verzekeringen en andere kosten 
die bij de aankoop van een eigen auto komen 
kijken. Bij Partago is alles inbegrepen: verzeke-
ring, poetsen, onderhoud, helpdesk ...  
Je koopt op voorhand een rijbudget dat je in de 
app gebruikt. Je weet zo altijd perfect hoeveel 
je maximaal zal uitgeven.

Elektrisch autodelen draagt bij aan duurzame 
mobiliteit. De Partago-wagens stoten veel min-
der fi jn stof uit dan klassieke auto’s. Je zorgt zo 
mee voor propere lucht in onze mooie gemeen-
te. Deelauto’s vervangen bovendien meerdere 
privéwagens en maken zo ruimte vrij.   

Gratis uittesten  

Partago geeft  20 waardebonnen weg met 
30 euro rijbudget. Stuur gewoon een mailtje te 
naar info@partago.be. De eerste 30 mailers uit 
Brasschaat* ontvangen een waardebon. 

   

* Maximum 1 waardebon per persoon. Alleen 
deelnemers met een vaste verblijfplaats in 
Brasschaat komen in aanmerking. De waar-
debon is geldig tot 30/06/2023.

inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

LITERAIRE AVOND - 
STIJN VRANKEN & MAARTEN INGHELS
Dubbelgesprek over ‘Een bepaalde dag in 
het leven van iedereen’ en ‘Het mirakel van 
België’. 
Theater Hemelhoeve
27 oktober, 20:00

FAMILIEFILM - FRANKENWEENIE
Stopmotionfi lm van Tim Burton, een 
parodie en hommage aan Frankenstein. 
Theater Hemelhoeve
29 oktober, 19:00

SCHERMTIJD - SCHERMSTRIJD
Vorming over mediagebruik en -gedrag 
van kinderen van 1 tot 6 jaar.
Welzijnscampus, Bredabaan 399
24 oktober, 20:00 - 22:00

MONUMENTEN UIT DE SCHEMERZONE
Bouwers van menhirs, steenkringen... 
werden ten onrechte aanzien als ruwe 
primitievelingen. Boeiende voordracht.
Galerie Van Den Weyngaert, Antverpia
29 oktober, 19:30 - 22:00

MAGISCH REALISME
Tento over een magische wereld door 
C. Ponsard (acryl) en C. Geysen (foto).
Galerie Van Den Weyngaert, Antverpia
28-30 oktober

Meer weten?  partago.be

Verhoging stookoliefonds

De overheid voorziet een tegemoetkoming in de kosten voor 
stookolie of propaan voor personen met een begrensd inkomen, 
personen met schuldoverlast en personen met recht op verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming door ziekte of invaliditeit. 

Door de huidige hoge prijzen voert de overheid een tijdelijke 
verhoging door van de premie en het aantal liter dat je mag 
aangeven. Je mag nu een premie aanvragen voor max. 2000 liter 
stookolie in plaats van 1500, geleverd tussen 1 juli en 
31 december 2022.
Naargelang de prijs per liter geleverde stookolie of propaangas 
krijg je een premie van 14 tot 36 cent per liter.  

ZOEK & DE REIZIGERS LIVE IN CONCERT
Ouder werk in een fris jasje, afgewisseld 
met nieuwe songs en enkele covers. 
Zaal De Polygoon
29 oktober, 20:00

CULTUUR NA DE NOEN - DE GROTE FOULÉE 
- EEN PAAR IS TWEE
Zoals bij elk spel zijn er ook bij overspel 
winnaars en verliezers. Een stuk waarin 
humor het op punten haalt van tragiek.
Theater Hemelhoeve
25 oktober, 14:00

Meer weten?  verwarmingsfonds.be

Al 1200 burgers rĳ den 
zorgenvrĳ  met Partago

De AED bepaalt automatisch of 
een stroomstoot het slachtoff er 
kan helpen.

Binnenkort neemt de gemeente 
3 nieuwe AED-toestellen in 
gebruik: aan Mater Dei Centrum, 
Gibo Heide en in wĳ k Kaart. 
Het toestel van de Remise is 
aan de buitenzĳ de geplaatst. 
Zo komen we momenteel aan 
25 AED-toestellen op openbaar 
Brasschaats terrein.

AED staat voor Automatisch Externe Defi brilla-
tor, een draagbaar toestel dat een elektrische 
schok aan het hart toedient bij levensbedrei-
gende hartritmestoornissen. De AED analyseert 
het hartritme van het slachtoff er en bepaalt 
automatisch of een stroomstoot het slachtoff er 
kan helpen.  

Er is ook een mobiel toestel beschikbaar dat 
door alle Brasschaatse verenigingen gratis 
ontleend kan worden bij de sportdienst om 
evenementen hartveiliger te maken.  

Op brasschaat.be/AED vind je een overzicht 
van alle AED-toestellen in onze gemeente. 
Ook handig, de app staying alive waarop je 
alle locaties van AED-toestellen wereldwijd 
terugvindt.  

Extra AED toestellen
in BrasschaatHeb jĳ  nog krediet 

in je Mobit wallet 
staan?

Je hebt ongetwijfeld de opvallend oranje 
Donkey Republic deelfi etsen in Brasschaat al 
gezien. Wil je er meer over weten? Surf naar 
brasschaat.be/mobiliteit/deelfi etsen.  

Deze oranje deelfi etsen vervangen de groene 
Mobit deelfi etsen. Je kan de Mobit fi etsen 
niet meer gebruiken in Brasschaat.  
Was je een fervente gebruiker van deze 
groene deelfi etsen en heb je nog krediet 
openstaan in je Mobit wallet? Dan kan je 
dit eenvoudig terugkrijgen door je Mobit 
account te beëindigen zoals in de Mobit app 
aangegeven staat. Daarna krijg je je krediet 
en de waarborg terugbetaald.

Vacature: medewer-
ker sociale media

Het gemeentebestuur zoekt voor de dienst 
communicatie een voltijdse (80% is 
bespreekbaar) medewerker sociale media van 
half december 2022 tot half april 2023. 

Medewerkers bij de communicatiedienst zijn 
creatief en hebben een vlotte pen. Binnen 
het team onderhoud je de gemeentelijke 
sociale media zoals Facebook, Instagram en 
Linkedin. Je plant online publicaties in en 
werkt ze uit. Je maakt ook korte fi lmpjes.

Geïnteresseerd in deze job, of wil je nog meer 
openstaande vacatures bij het lokaal bestuur 
ontdekken? Surf dan meteen naar 
brasschaat.be en klik op vacatures & stages.

parkbodeactueel



shopping
22 en 23 oktober
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HalloWeekend

lingerie

vanaf 1/10 zaterdag enkel
op afspraak 03 651 49 71

Bij bestelling op 
22 oktober

10% KORTING 
op Allerheiligen bloemstukken

Ma t.e.m. zat. open van 9u tot 18u 
Bloemenautomaat 24/24u open

Bredabaan 288 bus 3 
2930 Brasschaat 

+32 (0)3 651 84 40
info@degoedebloemen.be

WWW.DEGOEDEBLOEMEN.BE Grandiooz Bredabaan 207 Brasschaat (parking oude baan 99)

JEANSACTIE ! 
2e JEANS AAN HALVE PRIJS!!!

(18 t.e.m. 23 oktober)

Zondag 23 oktober open van 12u t.e.m. 17u

Voor meisjes 
en jongens vanaf 

16 t.e.m. 99! 

600m² leuke 
betaalbare mode!

GRANDIOOZ, 
trendy mode 

voor 
inbetween- 
& plussize!

GROOT AANBOD
COMFORT OUTDOOR FASHION

voor golfers en niet-golfers:
jassen, kleding, schoenen, …

Golf & Fashion Openingsuren:

HERFSTACTIE
10% korting

op de ganse nieuwe
herfst- en wintercollectie 2022/2023

(bĳ  aankoop van min. 2 stuks - geldig tot 29/10)
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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

Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.

Trappen - Leuningen - Inox design.

swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

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

 Massieve parketvloeren

Bezoek onze nieuwe toonzaal:
Postbaan 72 -2910  ESSEN

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

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
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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 ?

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be 0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

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

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

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
MERKSEM: Nieuwdreef 121 - Opbrengsteigendom – 
appartement 4de V: inkomhal met ingemaakte kasten, 
living, eetkamer, keuken met berging, 2 slaapkamers, 
extra kamer als berging/dressing, badkamer, aparte 
toilet, onderaardse autostaanplaats, lift / EPC 182 = B.

Op zaterdag 29 oktober organiseert “Wandelen in de Ar-
dennen” een 5km lange stadswandeling in Ath. Deze He-
negouwse stad aan de Dender werd door koning Louis 14 
“Petit Paris” genoemd, en terecht, want Ath heeft nog veel 
mooie gebouwen, opvallend veel refuges van abdĳen.Op 
het wapenschild van Ath staan een Duitse adelaar en een 
Vlaamse leeuw; ik zal U ter plaatse uitleggen waarom, sa-
men met de boeiende geschiedenis van Ath. Deelname: 
14 eu (65+) (trein inbegrepen) Info: 03/652 09 68 Via in-
ternet: in de balk: “stedenwandeling” (stadswandeling), 
klikken, skrollen naar bloggen.be , klikken. Dit is de laatste 
wandeling van 2022.

WANDELEN IN DE ARDENNEN

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

Reparaties alle ramen 
& deuren, ook leveren 
v. nieue incl. plaatsen 
alu, pvc, hout. Gratis off. 
0493/651 522

Goedkoop onderhoud 
en herstelling van uw 
gazon ook bemesting. 
Gratis offerte. 
0487/715 534

App. te huur: 1 slk gr. 
terras Mishagen € 650 + 
kosten. 0495 861 530

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

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

verlindendak@gmail.com

V&G Bestratingen BVBA

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

Charleslei 10, Brasschaat
Schitterend gelegen koppelvilla 
op 797 m² ,  5 slpks, 2 badkmrs, 
garage, mooie aangelegde tuin 

met heerlijk terras. EPC 198

Tel: 03 – 283 44 00
WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

Op 11, 12 en 13 november speelt Parktheater in Theater Hemelhoeve het stuk Het Nief Huis 
van Frieda en Jos , geschreven en geregisseerd door Erik Verhaert. Na de verhuis van de 
stad naar den buiten geven Frieda en Jos een Housewarmingparty om de buren beter te le-
ren kennen Tĳdens het feest komen ze al snel tot de conclusie dat niet iedereen echt blĳkt te 
zĳn hoe ze zich voordoen. Dit zorgt voor hilarische momenten en verrassende wendingen. 
Aanvangstĳden op 11 en 12 november om 20h, 13 november om 14h30. Tickets uitsluitend 
te reserveren via www.parktheater.be

 
 

 

DRINGEND ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

-

0473/951 897

Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477 306 423

rui-

-

 alles van Ninten-

-

-

-
 Niet duur. 

bin-
-

STERK VERLAAGDE PRIJS
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Kwalitatief
juridisch advies

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

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:

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  

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

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

MAANDAG 17 OKTOBER
DINSDAG 18 OKTOBER
WOENSDAG 19 OKTOBER
DONDERDAG 20 OKTOBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 24 OKTOBER
DINSDAG 25 OKTOBER
WOENSDAG 26 OKTOBER
DONDERDAG 27 OKTOBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Wil jij je steentje bijdragen om betaalbaar wonen mogelijk te maken? Sociale Huis-
vestingsmaatschappij De Voorkempen staat voor een grote uitdaging. Naast het 
beheer en de ontwikkeling van betaalbare sociale woningen zal zij een prominente
rol spelen in de vorming van de nieuwe woonmaatschappij Antwerpen-Midden/
Noord. De nieuwe woonmaatschappij zal actief zijn in 15 gemeentes. Daarom zijn 
we op zoek naar een:

Allround Projectleider Patrimonium
(M/V/X) met doorgroeimogelijkheden

Jouw uitdagingen:
- Je staat in voor het ganse bouwproject van A tot Z, van voorbereidende gesprekken,

- Je hebt kennis van de wet overheidsopdrachten bij aanbestedingen of bent bereid dit te leren
- Je maakt aanbestedingsdossiers op voor kleinere renovatieprojecten
- Je beheert zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten
- Je organiseert aanbestedingen
- Je volgt de werfvergadering en de werfcontroles van de lopende projecten
- Je koppelt terug naar de directie over mogelijke vraagstukken
- Je kijkt vorderingsstaten en bijhorende facturen na en staat in voor de volledige adminis-
 tratieve afhandeling van het project
- Je maakt deel uit van de technische werkgroep van de toekomstige woonmaatschappij

- Je hebt een master diploma: architectuur, industriële bouwkunde
- Je beschikt over een rijbewijs B
- Je bent een echte teamplayer
- Je hebt een eerste ervaring in een gelijkaardige job
- Je bent ambitieus
- Je bent planmatig, proactief en vooruitziend
- Je bent daadkrachtig en houdt van open communicatie
- Je beschikt over leidinggevende capaciteiten 
De Voorkempen biedt jou:
- Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de
 resultaten ziet van jouw inspanningen
- Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en toekomstgerichte sector
- Een aantrekkelijk loon volgens de salarisschalen van de gemeenten
- Veel extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering,

 mogelijkheid tot thuiswerken.
- Bijkomende betaalde feestdagen en een vlotte opbouw van anciënniteitsverlofdagen

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar:

De Voorkempen-H.E. t.a.v. Veronique Radermacher op info@devoorkempen-he.be
Vragen?

Bel ons op 03 690 09 20 en vraag naar Veronique.
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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


