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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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

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

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |            artanddesignverlichting

T. 03 633 09 88

OFFICELENS 
CADEAU

bĳ  aankoop van 
multifocale 

glazen

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

Meer helderheid,
meer kleur

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
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De klimaatcrisis treft niet iedereen gelĳ k. Integendeel. De 
grootste gevolgen, zoals extreem weer en de stĳ gende 
zeespiegel, treffen vooral mensen in de landen die het 
minst verantwoordelĳ k zĳ n. 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 strĳ d 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 vrĳ willigers wenskaar-
ten verkopen. Ons koffi ehuisje 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 mogelĳ kheid om onze fotozoektocht aan te kopen en 
in het Park te gaan speuren. Kan je er op 11 november niet 
bĳ  zĳ n, maar wil je graag de fotozoektocht op een ander 
tĳ dstip 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 altĳ d mailen naar 
annedebacker@telenet.be.

11.11.11 BRASSCHAAT BAKT PANNENKOEKEN
 TEGEN KLIMAATONRECHT

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
of www.evangelischekerk.be

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Schoenendoosactie inleverdag: 
Dozen kunnen nog tot einde oktober afgeleverd worden nà telefonische afspraak

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Bistro Nottebohm
HALLOWEENMENU

31 oktober vanaf 17 uur en 1 november vanaf 12 uur
Op deze 2 dagen is enkel dit menu verkrijgbaar

Aperitief
Duo van fazantenroomsoep en fazantenterrine

******
Boerenduif / knolselder / erwt / buikspek / truffel

Of

******

Of 
Irish coffee (of variant)

Dinsdag 1 november,aankomst tussen 9:30 uur en 12 uur
Enkel op reservatie

Cava of vers fruitsap bij aankomst
warme consumpties naar keuze en 

naar behoeven zelf te nemen

Gebakken spek
Omeletjes

Wentelteefjes
Granola

€ 22,50 
per pers.

     € 35 
per pers.

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest

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…

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

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

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

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

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. 0496/084 
168 - 0496/637 978



Brasschaatse Film,     Nr. 43,    26-10-2022  3

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.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

0475.46.70.60
WWW.AIR-CONCEPT.BE

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.

LAATSTE WEEK 
MAAND VAN 
DE KLANT

899*

adviesprijs
1149

Koel-vriescombi KG39N7ICT

260 L koelen

103 L vriezen

13

A
T
GD

Uitslag “Prijs van het publiek” ’t Blad
Groepstentoonstelling van 1 - 9 okt. 2022

Galerie Van Den Weyngaert - Antverpiagebouw - Brasschaat

1e prijs: Jeanne Van Heurck  
“Zusjes” - olieverf

2e prijs: Istvan Deceuninck
“MAS” - olieverf

3e prijs:  Paul De Beenhouwer
“Langs de beek” - olieverf

Met dank aan de
talrijke bezoekers

We vertrekken op 17 december 2022 om 6u45 ten laatste 
aan de kerk in het centrum (St. Antoniuskerk). Bĳ  aankomst 
broodje met koffi e of thee, wandeling met gids. Bezoek 
aan de kerstmarkt.. Warm avondmaal, een bezoek aan de 
oeverlichten van Bad Neuenahr en omstreeks 21u met de 
bus naar huis, terug thuis rond 23h30. Prĳ s voor dit alles 58 
euro per persoon. Uw inschrĳ ving is pas geldig na beta-
ling. Volledige terugbetaling tot 14 dagen voor de afreis. 
Inschrĳ ven: Carina Verster-Rotthier,  Verhoevenlei 18, 
Brasschaat, tel 03 295 63 40, 0471 337 511

B U S R E I S  N A A R  Z U S T E R S T A D  B A D  N E U E N A H R - A H R W E I L E R

BEZOEK KERSTMARKT
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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!

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Te koop: verstelbaar ta-
bouret € 110. Zo goed als 
nieuw. 0475 790 940

Te huur: appartement, 
Meeslaan 9 in Brasschaat. 
Gerenoveerd in 2020. 
Ruime woonkamer. Keu-
ken met elektrisch kook-
formuis. Badkamer, Apart 
toilet. Twee slaapkamers. 
Terras. 690 euro + 50 euro 
kosten. tel 0471 327 851

Wĳ  kopen boeken 0473 
982 564

Te koop: Boeken: ro-
mans/thrillers/detectives 
van o.a. Nora Roberts, 
J.D. Robb, Montefiore, 
E. George, Kati FForde, 
Linwood Barclay Pieter 
Aspe, en vele anderen. 
Afspraak: tel: 0476 563 
826

Te huur: garage Veld-
straat 16. Tel. 03/651 82 
03 na 18 uur.

Dakwerken en herstel-
len, nieuwe dakgoten, 
isolatie. 0489/717 125

L i e v e  d a m e  g e e f t 
massage 0493 146 201
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Wĳ breiden uit en zĳn op zoek naar versterking!
Zou jĳ graag deel uitmaken van ons team

schadebeheer?
Ben je klantgericht en proactief, werk je gestructu-
reerd en efficiënt en maak je graag deel uit van een 
vlot en enthousiast team, .. dan is de kans groot dat 
je bĳ ons goed zit.

Wie zĳn wĳ :
Advox Advocaten bestaat uit een team van gedre-
ven advocaten en paralegals, ondersteund door 
een enthousiast secretariaat. Het kantoor beoogt 
een snelle, efficiënte en klantgerichte aanpak en 
hecht veel belang aan een goede werksfeer.

Wat mag je van ons verwachten :
 - een stimulerende en boeiende werkomgeving
  met een toffe werksfeer en met aandacht voor
  een goede work life balance
 - mogelĳkheid op thuiswerk 
 - een marktconforme vergoeding met tal van 
  extra legale voordelen 

Wat vinden wĳ belangrĳk : 
 - bĳ voorkeur een bachelordiploma rechts-
  praktĳk of verzekeringen en financiën (of aan-
  verwant) of je hebt een gelĳkaardige ervaring
 - een uitstekende kennis van het Nederlands 
 - je kan zelfstandig werken, maar bent tegelĳ-
  kertĳd ook een teamplayer
 - je bent analytisch sterk en werkt klantgericht

Wat houdt de job juist in : 
Je beheert op een actieve en dynamische manier 
schadedossiers. Je begeleidt de klant en bent hun 
aanspreekpunt. Je informeert en adviseert de klant 
en volgt hun dossier nauwgezet op. Je analyseert 
het schadedossier in functie van aansprakelĳkheid 
en mogelĳke recuperatie van schadevergoeding. 
Een correcte en klantgerichte schaderegeling waar-
bĳ tevredenheid van de klant centraal staat vormt 
het uitgangspunt. 

Plaats van tewerkstelling:
Bredabaan 652, 2930 Brasschaat

Sollicitatieprocedure :
Solliciteer en doorloop het volgende proces om je 
bĳ ons dynamische team aan te sluiten:

  korte motivatie

Mail aan ine.talpe@advox.be met in de hoofding 
‘VACATURE schadebeheer 2022’

www.advox.be
Bredabaan 652, 2930 Brasschaat, 03 633.30.77

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!

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

Elke vrijdag
‘Afterwork Aperitivo’

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

Tot vrijdag!

Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat 

steunt startende handelaars

Herman LAUWERS en Wim VAN DER STEEN schreven een boekje over “Wonen in
Brasschaat”. Daarin gaan ze op zoek naar nieuwe, betaalbare woonvormen die het groene
karakter van de gemeente bewaren. Een gesprek met schepen voor Ruimtelijke Ordening

Myriam VAN HONSTE en met de vzw’s “SAMENHUIZEN” 
en “WOONCOOP”, onder leiding van Peter RENARD,
auteur van “Met voorbedachten rade. De sluipmoord op de 
open ruimte”.

Gratis toegang

CONFIDENTIES IN DE KAPEL
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  † 

  Haar echtgenoot, kinderen, 
  schoon- en kleinkinderen 
  melden u met grote droefheid 
  dat op 17 oktober 2022 naar het 
  Vaderhuis is weergekeerd  
   
 
  MaRia Beldé 
   
  Echtgenote van Leo De Meyer 

 
Geboren te Merksem op 25 november 1939, 

 thuis te Brasschaat overleden op 17 oktober 2022, 
gesterkt door de Sacramenten en de Ziekenzalving. 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid 
bij te wonen op 
in de Parochiekerk van Sint-Antonius, A. Reusensplein te 
Brasschaat - Centrum. Samenkomst in de ontmoetings-
ruimte van de kerk om 10.30 u. 

Aansluitend bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats 
van Brasschaat - Centrum aan de Miksebaan.

Fam. De Meyer - Beldé MaRia 
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 
 

demeyeruitvaart.be
Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Problemen met je buur?

GRATIS

Samen leven kan soms 
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

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 ?

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofing als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳzen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

Te koop accordeon met 
toetsen wegens verhuis. 
tel. 0499/204 094. Prijs 
€ 250

Man zoekt werk: tuin, 
parket, gyproc, schilder, 
traprestauratie. 15 jaar 
erv. €15/uur. 
0466/287 080

Te koop: 2de h. aan-
hangwagen 1m80 l op 
1m10 br. Goede staat, 
banden, lichten in orde 
+ front- en reservewiel. 
0486/245 784

Te koop: elektrische fiets. 
€ 200. 03/653 26 96

Ik zoek werk als poets-
hulp alsook huishoudelĳk 
werk. Veel ervaring, pro-
per en oog voor detail. 
0465/914 504 Tina

Te koop damesfiets 
Oxford,  €235. Gsm 
0468/517 255

www.villadoria.be

seizoensgebonden, klassieke keuken
alles in eigen huis bereid

nieuw terras

valet parking

open van maandag tot vrijdag
gesloten op zaterdag en zondag

Restaurant Villa Doria
Bredabaan 1293

2900 Schoten
03 644 40 10

wij bieden u een lunchmenu
aan voor € 49 p.p.
incl. 2 glazen wijn
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Maandag: Lasagna van krab en zalm met bladspinazie
Dinsdag: Varkenshaasje met warme groenten en puree
Woensdag: Steak van Belgisch wit-blauw met frietjes
Donderdag: Mosselen met frietjes
Vrijdag: Tongrolletjes, Dugléré met puree

Bredabaan 262, Brasschaat Reserveren: 03 653 48 77

Engelse wagen. Volledig nagezien door specialist-graduaat
automechanica. Slechts 40.000 mijl (aantoonbaar!) met 
volledige historiek. Gouden belegging voor  liefhebber of 
verzamelaar! Prijs slechts: € 14.950,-

TE KOOP: ZELDZAME MASERATI 3200 GT 
(BJ 2000) IN PRACHTIGE STAAT

Voor alle info tel. 0476 328 864

Kelners m/v
 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

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

Ik zoek werk: poetsen 
en strĳken, 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

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

Elektriciteitswerken 
gr. & klein, depannage, 
herst., verl. 0498/289 024
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Eindelĳ k… Na enkele moeilĳ ke jaren konden 180 G-sporters van de Sportre-
gio Antwerpse Kempen volop genieten van een ganse dag sport en spel in 
Sportcentrum Peerdsbos. Een hele dag lang mochten de sporters proeven 
van allerlei sportdisciplines. De deelnemers konden heel de tĳ d rekenen op 
exclusieve begeleiding door leerlingen Verzorging van Mater Dei Brasschaat, 

Volop sport en spel op de G-sportdag

Atheneum Brasschaat en Moretus Ekeren. Op het slotmoment dankte Adinda 
Van Gerven, voorzitter van de sportregio, alle leerlingen en vrĳ willigers voor 
hun inzet. ‘Hartverwarmend te zien hoe iedereen zich inzet om deze minder-
validen een onvergetelĳ ke dag te bezorgen’. De dag eindigde enthousiast 
dansend op schlagermuziek.

Het nief huis van Frieda en Jos
Een nieuw toneelstuk van Erik Verhaert,

gebracht door Parktheater Brasschaat
Donderdag 10 november 2022 om 20 u

Theater Hemelhoeve, Azalealaan 3, Brasschaat
Frieda en Jos verhuizen, na een heel leven in de stad, 

naar den buiten. En dan …

Kostprijs: 12 euro voor leden,
14 euro voor niet-leden

Info/inschrijvingen: 0484 92 01 05 of
website: www.cultuursmakers.be/brasschaat

of e-mail: brasschaat@cultuursmakers.be

Kinesist Brasschaat
Revalidatie - Manuele therapie - Dry needling

www.kinesistbrasschaat.be | info@kinesistbrasschaat.be
Het Innemen 74, 2930 Brasschaat | 0477 97 79 86

Lichamelĳ ke klachten?
Waarom ermee blĳ ven lopen? Wĳ  kunnen je helpen.

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

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

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

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

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



JOBDAG 15/11
BEDIENDEN & MANAGEMENT PROFIELEN

OP ZOEK NAAR EEN STABIELE JOB? 
KIES VOOR WERKEN IN OF ROND 
DE ANTWERPSE HAVEN
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Casa Callenta start Dag tegen Kanker
samen met Christel Van Dyck en Frank Deboosere

Elk jaar op de Dag tegen Kanker wil Casa Callenta mensen met kanker en hun 
naaste omgeving verwennen met een uitgebreide brunch. Dit jaar is dat in 
aanwezigheid van Christel Van Dyck, meter van Casa Callenta en Frank De-
boosere, campagneleider van Kom Op Tegen Kanker.
De vrĳ willigers van Casa Callenta waren vandaag al vroeg in de weer om het 
ontbĳ tbuffet voor 40 personen klaar te maken, iedereen gastvrĳ  te onthalen en 
te zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Ook wie door ziekte of behandeling 
niet tot bĳ  Casa Callenta geraakt, vergeten ze op deze Dag Tegen Kanker niet. 
Casa Callenta bezorgt hen een ontbĳ tpakket en lieve wensen aan huis. Frank 
Deboosere kwam dan ook graag langs om mee te genieten van dit initiatief.
‘Kom op Tegen Kanker heeft “Kanker draag je niet alleen” als thema gekozen. 
Het is mooi om te zien dat dit thema in een inloophuis als Casa Callenta de 
rode draad is door gans de werking. “Met deze gezellige brunch brengen ze 
mensen bĳ  elkaar om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, on-
dersteunen en versterken. Ik hoor hier ook de verhalen van de activiteiten die 
de rest van het jaar plaatsvinden. Hierbĳ  gaat het telkens om het ont-moeten 
en vinden van kracht om het leven met of na kanker weer op te nemen”, aldus 
Frank Deboosere.
Christel Van Dyck treedt haar collega hierin zondermeer bĳ : “Wanneer je de 
diagnose van kanker krĳ gt, staat de wereld even stil. En daarna komen de vra-
gen. Wat wordt mĳ n behandeling, wat zĳ n mĳ n vooruitzichten, ga ik het over-
leven? Na een intense periode van behandelingen en ziekenhuisbezoeken 
ontdek je dat kanker meer is dan een medisch dossier. Je beseft dat je ook 
op andere manieren hulp nodig hebt en daarbĳ  graag in contact wil komen 
met mensen die jouw verhaal delen. Dit laatste zie ik telkens weer gebeuren 
bĳ  Casa Callenta. Mensen komen tot echte ontmoetingen. Ze bloeien hiervan 
open en vinden een richting om verder te gaan in het leven. Het doet me dan 

ook deugd vandaag 
al deze vrolĳ ke ge-
zichten te zien en te 
merken dat iedereen 
geniet van het sa-
menzĳ n en het ver-
wend worden.”
Overal waar je tĳ dens 
deze brunch kĳ kt, zie 
je het gele lintje, te-
ken van solidariteit. 
Het is hier duidelĳ k 
een plaats waar je 
de ziekte niet alleen 
draagt.

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

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

Bredabaan 757   |   2930 Brasschaat   |   Tel. 03 337 07 30   |   Ruime gratis parking bĳ  de winkel

OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ .: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur  |          framandi_schoenen

River Woods

Cypres Kids
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

HERFSTSPORTKAMP (7-15 JAAR)
Maak jij de hoogste sprongen op de 
trampoline? of liever de gewaagdste 
sprongen tijdens de freerunning?
Turnhal Driehoek
31 oktober, 2-4 november, 09:00 - 16:00

ALOHI GELUKSVOGELS (6-12 JAAR)
Workshop rond het thema “geluk”. 
Samen gaan we op reis om klein en 
groot geluk te ontdekken bij onszelf. Dit 
gaan we doen met mindfulness, yoga, 
speelmomentjes en creatieve activiteiten.
Grasdries
4 november, 09:00 - 16:00

LOTGENOTENSAMENKOMST VLAAMSE 
LIGA FIBROMYALGIE PATIËNTEN
Ontmoet mensen die in dezelfde situatie 
verkeren. Ze staan je bij en geven je 
inzicht om beter of anders met je situatie 
om te gaan.
Prins Kavelhof
4 november, 14:00 - 16:30

68e EDITIE SINT-HUBERTUSVIERING
Opnieuw een editie zonder 
coronabeperkingen. Met een plechtige 
eucharistieviering, zegening van 
de dieren en verkoop per opbod 
van geoff erde wild voor een goed 
doel. Dit alles opgeluisterd met 
jachthoorngeschal.
Hemelweide (Gemeentepark)
6 november, vanaf 11:15

10e EDITIE HALLOWEENWANDELING
Sfeervolle wandeling door een écht 
Halloweenbos. Gezellig nagriezelen in het 
pop-up Halloweenkroegje. De opbrengst 
gaat naar Catdet (kattenasiel) en Het 
Kattenpootje (zwerfk atten Antwerpen).
Sport Vlaanderen Brasschaat
5 november, 18:00 - 21:00

BEELD EN VERBEELDING
Fotokollektief VISIE 4 (Luc de With, 
Wilfried Eynatten, Lus Goossens, Willy 
Hermans en Jan Strijbos) stelt tentoon. 
Sint-Jozefskapel
5, 6, 11, 12 en 13 november, 11:00 - 17:00

COMPAGNIE BARBARIE - 
TIME GOES BYE BYE
Hoe ouder je wordt, hoe sneller de jaren. 
Voor kinderen duren verjaardagsfeestjes 
minder lang dan een toiletbezoek. Tijd is 
één van de grote mysteries die de mens al 
eeuwen bezighoudt.
Theater Hemelhoeve
4 november, 19:00

Met de UiTPAS worden 
vrĳ etĳ dsactiviteiten 
nog leuker. Gebruik ‘m 
in Brasschaat, Brecht, 
Kalmthout, Schoten ... 

Wat is een UiTPAS?  

UiTPAS is een spaarkaart. Telkens 
je deelneemt aan een UiTactiviteit, 
spaar je punten. UiTPAS is ook een 
voordeelkaart waarmee je punten 
inruilt voor extra voordelen zoals 
gadgets, korting, gratis tickets … 
Je kan de UiTPAS gebruiken in een 
honderdtal steden en gemeenten.

Gebruik je UiTPAS bij bijvoorbeeld 
een zwembeurt, sportkamp, 

UiTPAS van Polder tot Kempen

jeugdactiviteit, concert of een 
bezoekje aan de bib.

Waar koop je je UiTPAS?

Surf naar brasschaat.be/uitpas
voor de adressen. Je krijgt bij 
aankoop (5 euro) in ruil enkele 
welkomstvoordelen en 3 punten op 
je UiTPAS. UiTPAS is er voor jong en 
oud! Ben je jonger dan 18 jaar, dan 
betaal je 2 euro in plaats van 5.   

Er is ook een kansentarief, geldig in 
de volledige regio. Als je recht hebt 
op een verhoogde tegemoetkoming 
of je bent in schuldbemiddeling, 
dan krijg je met je UiTPAS 80% 
korting bij deelname aan UiTPAS-
activiteiten. Je betaalt in dit geval  
1 euro voor je UiTPAS.

Meer weten?  vanpoldertotkempen.be
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Gelieve te noteren dat de dienstencentra gesloten zullen zĳn op 1, 
2 en 11 november.  Cafetaria en Restaurant van LDC Vesalius zĳn 
dan wel geopend.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Do 27/10 om 13u30: Marktboetiek Hilde - modeshow. Gezellig 
snuisteren in de nieuwe herfstcollectie, aanpassen, zonder aankoop-
verplichting. Liefst cash betaling.
Ma 31/10 om 14u: halloween-BINGO! Ons team zorgt voor toffe 
seizoensprĳzen. Herfstvakantie, dus ook de kleinkinderen van harte 
welkom. Kom verkleed! Een kleine verrassing voor élk kind, en voor 
de best verklede volwassene.
Do 3+17/11 om 09u30: PC club
Do 3+17/11 om 13u: Samana Bezigheidsclub
Woe 23/11 + Do 24/11: opendeur / hobby-tentoonstelling van 
Samana Bezigheidsclub, telkens doorlopend van 10u30 tot 16u. 
Iedereen welkom!
Do 24/11 om 13u30: Muziekquiz!
Ma 28/11 om 14u: BINGO!
Elke DO: Beren Workshop
Elke VRĲ: Zentangle / Mandala
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 25/10 om 10u: Computerclub - Wil je wel iets meer doen met je 
computer, laptop, smartphone of tablet? Dan is dit de oplossing. In 
onze maandelĳkse computerclub worden niet alleen interessante 
weetjes, handige programma’s of apps uitgewisseld of besproken, 
maar ook (kleine) problemen worden opgelost. Graag op voorhand 
inschrĳven, prĳs is 2 €.
Do 27/10 om 14u: Smulnamiddag: chocolade-ĳs met profiterollekes! 
Graag op voorhand bestellen.
Do 3/11 vanaf 10u: Quilting Bee: op deze activiteit is iedereen die 
graag aan patchwork doet welkom, ieder werkt aan zĳn eigen werk, 
er worden ideeën uitgewisseld en je kan van elkaar leren, opgelet 
er wordt geen les gegeven.
Di 8/11 om 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’: heb je 
thuis nog wol liggen die je niet meer gebruikt? Dan mag je die bĳ ons 
binnen brengen. Elke werkdag tussen 9u en 16u, en op woensdag 
tussen 9u en 12u30. Onze breisters zullen je er dankbaar voor zĳn.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Ma 24/10 om 9u30: Aquarel - Nieuw: deze groep start ook met 
initiatie Olieverf
Ma 24/10 om 13u30: Kantklossen
Di 25/10: digitaal spreekuur vanaf 10 uur, op afspraak
Di 25/10 om 13u30: workshop ‘bestanden in cloud zetten’
Woe 26/10 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Woe 26/10 om 13u30: workshop ‘communiceren met de overheid’
Vrĳ 28/10 om 14u: Kalligrafielessen (NIEUW)
Do 3/11 om 9u: leren tekenen (NIEUW)
Woe 9/11 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Do 10/11 om 14u: BINGO
Do 10/11 om 14u: WANDELEN onder begeleiding van natuurgids 
- NIEUW
Elke maandag: zangstonde om 13u30 (we zĳn nog op zoek naar 
mannenstemmen)
Elke maan- en donderdag om 9u30: Gymnastiek, we werken met 
10-beurtenkaart
Elke dinsdag: Hobby, momenteel wordt er veel gehandwerkt (haken, 
breien, etc. …)
Elke woensdag: Schaken en gezelschapspellen vanaf 14u
Elke dins- en donderdagnamiddag: petanque in ons parkje, bĳ 
regenweer op overdekte baan
Elke donderdagnamiddag kaarten (NIEUW)
Dinsdagochtend en vrĳdagnamiddag: tafeltennis
En noteer alvast: 22 en 23 november: Kerstmarkt in Antverpia!
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

Di, do, vr: 10:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Wo: Op afspraak
Za:  10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

MEDISCHE PEDICURE
met ruime ervaring

Brasschaat
0496/87 87 26

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

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

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

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

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

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

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

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wĳderen 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

Te huur gr. mod. ge-
meub. studio n. Palfijnz. 
€675. 0495/214 041

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

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte

0477 306 423
ronny.kanora@telenet.be
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

www.rodenburghomeandgarden.com

voor kinderen

Wij zijn niet bang 
voor een buitje...
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Dinsdagochtend, 18 oktober 2022, organiseerde de lokale politie Brasschaat opnieuw 
een actie op de bussen van De Lĳn. De actie was specifiek gericht op de schoolgaande 
jeugd en het bezit & gebruik van drugs en de daarmee gepaarde overlast. De lokale poli-
tie sloeg hiervoor de handen in elkaar met het parket en De Lĳn. Tĳdens de actie werden 
alle passagiers, verzocht om af te stappen. Vervolgens werden ze gecontroleerd door een 
passieve drugshond, die zonder te blaffen aangeeft een spoor van drugs op te pikken. 
Tĳdens de controle gaf de politie duiding over de reden van haar actie. De Lĳn contro-
leerde of iedereen een geldig vervoersbewĳs had. Na controle vervolgden de bussen hun 
route. De scholen in de omgeving werden deze ochtend geïnformeerd over de actie. Ook 
kregen de ouders via de scholen een brief over het opzet van de actie.
In totaal werden 370 personen werden gecontroleerd. Bĳ 15 personen reageerde de 
drugshond. Slechts één meerderjarige persoon had werkelĳk cannabis bĳ zich. De Lĳn 
stelde 70 processen-verbaal op voor het ontbreken van of een ongeldig vervoers-bewĳs.
De aanpak van drugs en de overlast die hiermee gepaard gaat, is één van de prioriteiten 
van de Brasschaatse politie. Deze controleactie maakt deel uit van een actieplan, waarin 
de drugproblematiek samen met een aantal partners wordt aangepakt. Deze aanpak is 
zeer breed en omvat zowel een preventief, sensibiliserend als een reactief luik.

LOKALE POLITIE BRASSCHAAT VOERT CONTROLE UIT SAMEN MET 
DE LIJN IN HET KADER VAN “ACTIE DROGAS”

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

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

Alle soorten dakwer-
ken.  Pannen roofing 
schouwen etc ook kleine 
werken 0491 758 399

Opruimen van inboe-
dels, leegmaken van wo-
ning appartement zolder, 
garage etc. Ook con-
tainerpark service weg-
brengen van alle soorten 
spullen of rommel 0491 
758 399

Aankoop alle soorten 
wagens. Gekeurd of niet 
gekeurd ook met schade 
of voor export. Ik kom 
graag vrijblijvend even 
kijken indien gewenst. 
0491 758 399

Snoeien en vellen van 
bomen. Ook op moei-
lĳk bereikbare plaatsen. 
Klimwerk of hoogtewer-
ker. Opruimen van tak-
ken. Gsm 0491 758 399

Poetshulp gezocht voor 
in slagerĳ. 0494 456 736

Okra Kaart Brasschaat
55+ van de kaart steeds wel-
kom op onze Okra woensdag-
namiddagen van 14.00 tot 
17.00 in Den Eekhoorn

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

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

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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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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.

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

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

Vrĳ dag 28/10 om 20u: “Death on the Nile” (2022)

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.

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

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

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

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

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

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳ sklas-
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

Te koop: te renoveren 
woning op een bouw-
grond van 2261 m2. 
Rustige locatie aan de 
rand van  Goore ind. 
Vraagprĳ s 450000 euro. 
Te bezichtigen na af-
spraak op nr 0478 760 
890 na 18h.

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 43,    26-10-2022  17

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

STERK VERLAAGDE PRIJS

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wist je dat horecazaak Oud Antwerpen aan de 
-

-

-
-

-

-

zaakvoerders hebben al plannen, maar die zullen 
-

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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/NOVEMBER

MAANDAG 31 OKTOBER
DINSDAG 1 NOVEMBER
WOENSDAG 2 NOVEMBER
DONDERDAG 3 NOVEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Recyclagepark gesloten op 
1 november.  Geen ophaling gft. 

Huisvuil naar 4 november

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

NAREKA wandelingen
Deze wandelingen, onder 
leiding van een natuurgids, 
duren 2 à 3 uur. Inschrĳ ven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Zo. 6 nov - Grenspark: Vlaams 
natuurreservaat de Kalmthout-
se Heide. Start: 10u, parking De 
Vroente Putsesteenweg 129, 
Kalmthout. Gids: Ria Verduyckt 
Za. 12 nov - Grenspark: Vlaams 
natuurreservaat de Kalmthout-
se Heide. Start: 14u, infobord 
Korte Heuvelstraat, Kalmthout. 
Thema: Genieten met je zin-
tuigen! Gids: André D’Hoine
Zo. 20 nov - De Maatjes. Start: 
10u, kerk Nieuwmoer, hoek 
Kerkstraat/Wuustwezelsteen-
weg, Kalmthout. Gids: Kris 
Ribbens
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10 jaar Essential – iconisch design
Auping Essential zag een decennium geleden het licht. Toen een voorloper 
als eerste volledig recycleerbare bed, nu een icoon. Dit is design op z’n best: 
duurzaam, tijdloos, met kenmerkende looks. Een droom om in te slapen en 
naar te kijken – zeker deze limited edition in Sunny yellow. Binnenkort het 
zonnetje in jouw huis? Auping Essential is beschikbaar in nog 10 andere 
kleuren. Er is nu tijdelijk al een Essential-bed vanaf € 2.539*.

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, laag, zonder hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems  
en 2 inizio-matrassen.

Auping Store Brasschaat
Bredabaan 515

Auping Store Geel
Antwerpseweg 110

Auping Store Herentals
Fraikinstraat 12
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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

BOUWGROND VOOR HALFOPEN BEBOUWING: 
Opp.: 475m², grondbreedte: 9m; grond diepte: 53 
m . bouwvoorschriften op aanvraag te verkrijgen!
Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 535 12 75   € 240.000

OP TE FRISSEN LAAGBOUWVILLA: opp.:770m², Bew. 
opp.: 135m². NIVEAU -1: garage, technische ruimte, 
NIVEAU 0: Inkmhl, WC, keuken, ruime leefruimte, 2 
slpks, bdkmr. Zuid-gerichte tuin.
Ref.2699931. 912 kWh/m². Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

 03 535 12 75   € 420.000

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

 03 535 12 75   € 370.000

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

GRATIS SCHATTING

IMMO POINT
NOORDRAND

Vrijwilligerslei 1 - Brasschaat
03 535 12 75

TE RENOVEREN WONING MET GROTE TUIN.; opp.: 478 
m² Bew. opp.: 99m² Kelder, NIV. 0: inkomh., leefrmte, 
kkn, douchek., wc NIV. 1: 2slpks NIV. 2: bergzolder.
Ref. 2583783, 526 kWh/m², Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

 03 535 12 75   € 265.000

BRASSCHAAT

Wordt gratis VIP en
ontdek als eerste ons
exclusieve aanbod in

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

VERKOCHT

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

of gratis schatting

BRASSCHAAT

verkocht via de
TO THE POINT 

verkoopformule!

DE KRACHT VAN 
EEN NETWERK. 
Samen staan we sterk voor de 
verkoop van uw woning.

GRATIS SCHATTINGGsm 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


