Op vertoon van deze ingevulde, originele bon

1 SLEUTEL
+ 1 GRATIS
/DDWHHQVOHXWHO ELMPDNHQHQ
krijg er dezelfde extra gratis bij!
9RRUQDDPQDDP

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

.......................................................................................
(PDLO
.......................................................................................
1LHWJHOGLJYRRUJHFHUWL¿FHHUGHVOHXWHOV(QNHORSYHUWRRQYDQGH]HRULJLQHOHERQ'H]HDFWLHORRSWWHPGHFHPEHU

INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

Gloednieuwe

CIVIC

Full Hybrid

De hybride die zichzelf oplaadt
Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

/NP
114 G/KM CO² (WLTP)

LUKT
HET NIET?
Bel 03/652 17 77
of 0497 62 15 62

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

OPTIEK DE BEENHOUWER
Bij aankoop van Hoya iD
MyStyle V+ glazen krijg je er

*RXGVPLG-XZHOLHU

3u wordt 2 u

van 29 op 30 oktober

Paul
Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL
UHFKWRYHUGH3RVW

1+1

GRATIS

een paar glazen bij!!
ĐƟĞŐĞůĚŝŐƚ͘Ğ͘ŵϯϭͲϭϮͲϮϬϮϮ
*vraag naar voorwaarden in de winkel

Maak uw afspraak via onze online agenda
03 651 84 45
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

SELECTED / HOMME
interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

KOSTUUMS VANAF MAAT 42 TOT 56 199,99.CHINO’S 3 KLEUREN SLIM FIT EN STRAIGT FIT 59,99.JASSEN 3 KLEUREN 99,99.PULLOVERS 4 KLEUREN 49,99..$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7(/     23(1 9$1  727  885  =21'$*  0$$1'$* *(6/27(1
:::./(',1*:,/$1%(,1)2@KLEDINGWILAN.BE
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LP’s, singles ik koop
collecties jazz, pop tot
klassieke cd’s, strips,
boeken, hifi installaties,
pick-ups, verzamelingen.
Beste prĳs. 0475/376 496


onze najaarscollectie
is binnen

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

www.Bomenpatrickgeerts.be

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

Z/>>EͳKEEZ/>>E
KEd>EE
KK'KEZK<ͳ,KKZEdZhD
www.facebook.com/mrboo.opticiens

mrboo_opticiens

mr-boo.be

L

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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

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

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

Dakwerken en herstellen, nieuwe dakgoten,
isolatie. 0489/717 125

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

Ik zoek werk als poetshulp alsook huishoudelĳk
werk. Veel ervaring, proper en oog voor detail.
0465/914 504 Tina

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Kaart 324
EVANGELISCHE KERK LageBrasschaat

Eredienst elke zondag om 10 uur.
Inl.: 03/651 37 78 - 03/295 33 42 - 03/645 54 61
of www.evangelischekerk.be

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

BEZOEK KERSTMARKT
We vertrekken op 17 december 2022 om 6u45 ten laatste
aan de kerk in het centrum (St. Antoniuskerk). Bĳ aankomst
broodje met kofﬁe 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. Prĳs voor dit alles 58
euro per persoon. Uw inschrĳving is pas geldig na betaling. Volledige terugbetaling tot 14 dagen voor de afreis.
Inschrĳven: Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18,
Brasschaat, tel 03 295 63 40, 0471 337 511

Melkerij Peerdsbos
ZOEKT VOLTIJDS:

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

>E'Z'E/dEsE:
tDK&tDs/:sZ

HUUR OF KOOP
EEN WETSUIT

KELNER
BARMAN
AFWASSER
HULPKOK
alsook

JOBSTUDENTEN
en

FLEXI-JOBBERS
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be

Melkerij Peerdsbos
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯͻKWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ͘'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ
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KONINKLIJKE SOC TENNIS & PADEL
ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE, NIEUWE UITBATING
VANAF JANUARI 2023!
• INTERESSE: INFO@SOCTENNIS.BE •

BREDABAAN 1157 - 2930 BRASSCHAAT

Een kaartje voor elke gelegenheid
vind je bij

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

ELKE WOENSDAG 13-17U EN ZATERDAG 8.30 -14.30u
OPEN VOOR PARTICULIERE VERKOOP, OVERIGE OP AFSPRAAK

Bredabaan 225, Brasschaat / din: 13u-17 woe-zat: 10u - 18u
Goedk. verwijd. en afvoeren van coniferen
en hagen. Gratis off.
0487/715 534


Looking for job: cleaning, order picking, hotel. 0467/870 468



Te ko o p g e v ra a g d :
schilderĳen, strips, LP’s,
oude postkaarten, spullen van zolder, curiosa,
enz. 03/663 65 70



Deftige huishoudhulp
gevraagd Antw. uren/
dagen out. 0475/746 507

SCAN HIER

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


Ik kom uw strijk thuis
ophalen en terugbrengen. 0485 644 993


Ervaren , deftige vrouw
zkt dagwerk/ week 30u
horeca, hulp keuken /zaal
, geen kok. Enkel serieuze
reacties. 0495 470 232



Tot € 100 cashback
op een selectie
wasmachines en
droogkasten

Te koop: plooifiets OXYLANE (niet elektrisch) €
200 - 0474 400 239



Aan alle dakwerkers:
opdracht vervangen van
corniche aan woning
gelegen te Brasschaat.
Graag offerte en eventuele startdatum, voor bezichteging neem contact
op nr 0495 304 121


Te koop: droog brandhout thuis gebracht 0495
914 096
Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be



Merksem te huur app.
1e V. , 2 slpk, gar. vrĳ dec.
T. 0494/635 543

Zo simpel kan het zijn.
Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
 03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
 03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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BRASSJAZZ
Zaterdag 12/11 om 19u – De Groene Jager (Bredabaan 889)
VRIEND 20 euro / VVK 22 euro / KASSA 24 euro

GWEN CRESENS & ALANO GRUARIN
TIGRA & FORTUNA
19u

© Johan Jacobs

Pianist Alano Gruarin en accordeonist Gwen Cresens
ontmoetten elkaar voor het eerst in 2003 in Berlijn.
Doorheen de jaren speelden ze samen in verschillende
projecten: Orquesta Tanguedia, Kommil Foo, …
Ze vertolken ook glansrollen op elkaars solo albums
(Profondo Blu 2008, Concertos 2018).
Het stond dus in de sterren geschreven dat ze ooit
als origineel duo zouden samen spelen.
Ze kijken terug op een gemeenschappelijk muzikaal
verleden van 20 jaar en ontdekken een nieuwe
horizon. Altijd met een open vizier. Alano speelt voor
de eerste keer op het legendarische Hammond orgel
dat prachtig samengaat met Gwen’s accordeon.
Zoals het een goede Cresens-Gruarin traditie betaamt,
golft de muziek langs alle uithoeken van de wereld
voor ze thuiskomt bij deze twee capabele heren.

MYRDDIN & IMRE
20u
Myrddin De Cauter, de jongste zoon van
multi-instrumentalist Koen De Cauter, is een fenomeen
in de hedendaagse muziekwereld. Op zijn 14de
ontdekte hij de rijkdom en originaliteit van de
ÀDPHQFRJLWDDU=LMQWHFKQLVFKHYLUWXRVLWHLW
experimenteerdrang en diep lyrisch beleven versmelt
hij moeiteloos tot een geheel. Met zijn laatste
VRORDOEXPVEHZLMVWKLMGDWJURWHÀDPHQFRYLUWXR]HQ
niet noodzakelijk uit Spanje hoeven te komen.
Myrddins dochter Imre, celliste, debuteerde aan
zijn zijde op Gent Jazz 2018. Het ontluiken van een
mooie carrière stond in de sterren geschreven.
Met dit duo schuift de muzikantenfamilie De Cauter
een nieuwe generatie naar voren.

TRIO IN BOCCA AL LUPO
21u30

© Liesje Roggen

Trompettist Carlo Nardozza koos ervoor om samen
met pianist Alano Gruarin en gitarist Tim Finoulst een
album op te nemen waarbij elke track is opgedragen
aan iemand uit zijn nabije kennissenkring, of aan
iemand die hem in zijn leven kon raken.
Het trio is ook toegewijd aan elkaar als muzikant,
aan het publiek en zonder twijfel aan wat de essentie
van muziek zou mogen zijn, namelijk iets raken aan
het hart van elke luisteraar. Net als hun eerste cd
‘Nostalgia’ zijn ook bij deze tweede cd ‘Dedicato’
mooie lijnen, interessante harmonieën en hoge
kwaliteit aanwezig in de soms luchtige,
en soms ook heel beklijvende muziek!

Meer info op
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in
onze driemaandelijkse gratis brochure
03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Brasschaat heeft iets met Sint-Hubertus. Dat wordt
ieder jaar duidelĳk rond deze periode van het jaar.
Iedere eerste zondag na 3 november trekken we
met z’n allen naar de Hemelweide in het gemeentepark om er al dan niet vergezeld van een dier de
wĳding mee te maken. Die dierenwĳding wordt
steevast opgeluisterd door de klanken van de Koninklĳke Jachthoornkring “Jagermeesters van SintHubertus”. De kring is een van de oudste van de Benelux. De Franse jachthoorn werd trouwens in het
jaar 2019 door toenmalig cultuurminister Sven Gatz
aan de Vlaamse Inventaris van immaterieel cultureel
erfgoed toegevoegd. Voor de Brasschaatse schallers moeten we teruggaan tot in het jaar 1952. Toen
stichtte Tom de With de jachthoornkring in Brasschaat. In 1985 nam Toms zoon, Frank de With de
leiding over. De muzikale leiding lag in handen van
Werner De Beenhouwer.
Sint-Hubertus zelf was volgens de traditie bisschop
in Maastricht en Luik. Hĳ zou geleefd hebben van
655 tot 727. Op een bepaald ogenblik genas hĳ een
man van hondsdolheid en daarom wordt hĳ steevast aangeroepen tegen deze ziekte. In de loop der
jaren ontstond ook het hubertusbrood dat tĳdens
zĳn naamdag op 3 november wordt gezegend.
Deze traditie wordt in Brasschaat ook verdergezet.
Op zondag 6 november is het dus weer zo ver. Om
11.15u vindt de Sint-Hubertusmisviering plaats in
de Sint-Antoniuskerk. Rond diezelfde tĳd houdt
een hondenclub op de weide een demonstratie. De
zegening van de dieren begint om 12.30u. En het
begrip dieren mag je zeer ruim interpreteren. Het
gaat over honden, paarden, pony’s, valken en zelfs
verschillende soorten knaagdieren. Wie van al die
beestjes honger heeft gekregen, kan vanaf 13.30u
mee bieden voor het geofferde wild. Tegelĳkertĳd
gaat de jenever, erwtensoep en cava vlotjes over de
toog. De jachthoorns begeleiden het evenement op
de achtergrond. Dirk de With werd in het jaar 2017
nog Benelux-kampioen in het jachthoornblazen.

Opruimen van inboedel, leegmaken huis, app.
Ook losse stukken . Tel.
0473 883 938

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

QQQQQQQQQQQQ

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

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

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…
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DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230


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

Goedkoop afbreken van
uw tuinhuis, gar. en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534
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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

VERZOEKSCHRIFT TOT ERKENNING VAN EEN
PUBLIEKRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID
Op de zitting van 24 oktober jl. heeft de gemeenteraad
een verzoekschrift behandeld waarin verzocht werd om
een publiekrechtelĳke erfdienstbaarheid te erkennen voor
de private weg gelegen tussen de Wandeleerlei en Donksesteenweg. Volgens artikel 13 van het Gemeentewegendecreet kan iedereen een verzoekschrift indienen bĳ de
Voorzitter van de gemeenteraad met de vraag om grondstroken, waarvan bewezen kan worden dat zĳ gedurende
de voorbĳe dertig jaar door het publiek werden gebruikt,
in aanmerking te nemen als een gemeenteweg.
Wanneer de gemeenteraad dit dertigjarig publiek gebruik
inderdaad bevestigt, heeft dit automatisch de vestiging
van een publiek recht van doorgang tot gevolg.
Na verder onderzoek van de in het verzoekschrift aangehaalde bewĳsmiddelen, heeft de gemeenteraad echter
moeten vaststellen dat er geen sprake is van een ondubbelzinnig 30-jarig publiek gebruik. Het verzoek tot erkenning van een publiekrechtelĳke erfdienstbaarheid werd
dan ook afgewezen.

“Haar leven vormde een wonderlijk boeket”

Bedroefd maar dankbaar
melden wij u het overlijden van

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

Wĳ kopen boeken
0473 982 564

Poetshulp gezocht voor
in slagerĳ. 0494 456 736


Okra Kaart Brasschaat

55+ van de kaart steeds welkom op onze Okra woensdagnamiddagen van 14.00 tot
17.00 in Den Eekhoorn

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


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

Greet Van den Berghe
Echtgenote van Luc Giebens

Geboren te Merksem op 27 augustus 1948,
en op 21 oktober 2022 van ons heengegaan
te Brasschaat,omringd door haar naasten.

mu daeng Thai Take away Brasschaat
Het afscheid heeft plaatsgevonden in intieme kring.

(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ

Gelieve dit als enige kennisgeving te aanschouwen.

8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

www.condoleances.be/greetvandenberghe

03 650 15 15 · SERENI.BE

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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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STUDENTEN
& FLEXI’S GEZOCHT
Ben je op zoek naar een flexi job of studentenjob?
Heb je de eventmicrobe in je bloed en barst je van enthousiasme?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen info@groenejager.be.

Wat zal je doen?

Jouw profiel

• Gasten onthalen en verwelkomen

• Passie voor de eventsector

• Zorgen voor orde en netheid in de zaak

• Je bent flexibel

• Bediening drank en diner

• Je bent sociaal & gedreven

• Afruimen

• Je hebt oog voor detail

• Bar

Al sinds de jaren 1800 is De Groene Jager
een trefpunt van samenkomen en gezelligheid.
Wij, Tom en Lien, zijn opgeleid aan de Hotelschool ter Duinen van
Koksijde en sinds 1996 laat deze boeiende sector ons niet meer los.
Passie, kennis en gedrevenheid zijn de drie pijlers waarop Salons De Groene
Jager is gebouwd. Als familie en als bedrijf zit gastvrijheid in ons bloed.
Wij weten als geen ander hoe we onze gasten maximaal kunnen verwennen,
zich volledig kunnen ontlasten en zich helemaal ‘thuis’ kunnen doen voelen.
Welkom in Salons De Groene Jager!

Bredabaan 889 I 2930 Brasschaat I tel: (+32) 3 663 28 40 I info@groenejager.be

Donk Délice
Weer veel volk voor de 2de editie van Donk Délice afgelopen zaterdag! Mooi weer, hapjes, drankjes en live muziek.
De sfeer zat er goed in!

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043


Gebed aan het H. Hart:

dat het H. Hart van Jezus
aanbeden, gezegend en
geheiligd wordt door heel
de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg
dit gebed 6x. p.d. ged. 9
dgn en uw gebeden 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. F.H.
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Alle soorten dakwerken. Pannen roofing
schouwen etc ook kleine
werken 0491 758 399


Opruimen van inboedels, leegmaken van woning appartement zolder,
garage etc. Ook containerpark service wegbrengen van alle soorten
spullen of rommel 0491
758 399

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


s

BURGERLIJKE
STAND


Deftige huishoudhulp
gevraagd Antw. uren/
dagen out. 0475/746 507


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

EEN GRATIS VERMELDING
VAN EEN GEBOORTE OF
OVERLĲDEN IN
DE BRASSCHAATSE FILM

WWW.BRASSCHAATSEFILM.COM

Deftige huishoudhulp
gevraagd Antw. uren/
dagen out. 0475/746 507


Op 1 & 2 november staan
we traditioneel stil bij onze
overledenen.
In deze periode hebben ook de
nabestaanden het vaak extra
moeilijk.
Laat ze weten dat je aan hen denkt
en schenk een hartverwarmend
troostcadeau van Wabimento.
Je vindt onze unieke collectie op
www.wabimento.be

Achtkamp Brasschaat
Algemeen klassement na 2 proeven
SENIORS HEREN
1 FRANS Jonas
2 DECLERCQ Pieterjan
3 VAN AELST Stefan
SENIORS DAMES
1 VAN BEEUMEN Meggie
2 PAUWELS Lauranne
3 BEECKMANS Maud
JUNIORS HEREN
1 HEIREMANS Robbe
2 ATERS Jeff
2 MONSIEURS Lucca
JUNIORS DAMES
1 VERMEIREN Elien
1 TUINSTRA Marlies
3 VAN CAMP Evi

JUNIORS HEREN U15
1 VAN DE PAS Tobe
2 VAN DE PAS Jobbe
3 VAN PELT Sam
VETERANEN HEREN
1 VAN LOOVEREN Kurt
2 WELLENS Dimmen
3 APPELS Alexander
MASTERS HEREN
1 VAN RIEL Paul
2 JANSSENS Patrick
3 MEEUSSEN Peter
Alle verslagen en individuele
uitslagen vind je terug op:
www.achtkamp.be

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



Babyspullen te koop
2e hands autostoelen,
triptrap-relax activitiemat
- box. Tel. 03/663 51 03



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


Tuinwerk en schilderen.
0466/464 299

BEZOEK ONZE

WEBSITE

parkbodeactueel
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Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

HET NIEF HUIS VAN FRIEDA EN JOS
Splinternieuw toneelstuk van Erik Verhaert,
gebracht door Parktheater Brasschaat.
Theater Hemelhoeve
10-13 november
SINT-MAARTENFEEST
De oogst is binnen. Alleen de bieten liggen
nog te wachten op kinderen die er mooie
lampionnen van willen maken. En daarmee
gaan we op zoek naar Sint-Maarten.
Kinderboerderij Mikerf
11 november, 15:00 - 19:00
BRASSJAZZ
Een avond gewijd aan jazzmuziek in al z’n
facetten. Geniet van concerten van Trio In
Bocca al Lupo, Myrddin & Imre en Gwen
Cresens & Alano Gruarin.
De Groene Jager
12 november, 19:00

Brasschaats-Tarijaanse avond
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Snoei tĳdig je hagen
en beplantingen
Het gemeentebestuur krĳgt
regelmatig meldingen over
particuliere hagen en bomen die
voetgangers en fietsers hinderen
of het zicht belemmeren. Je bent
wettelĳk verplicht zelf het voeten fietspad vrĳ te houden.

12 november 2022
De Boliviaanse stad Tarija en de gemeente Brasschaat werken al meer dan 17 jaar
samen rond verschillende thema’s zoals onder meer veiligheid, jeugdwerk en milieu.
Benieuwd waar we vandaag de dag op focussen? Schrijf in
en kom dan zeker op 12 november om 19.45 uur naar de Remise.
Scan of bel naar 03 650 29 30
en vraag naar de dienst lokaal mondiaal beleid
Bij een hapje en een drankje ontdek je meer over de huidige stedenbandwerking

Bewoners, of in geval van niet bewoonde
huizen, de eigenaars van een eigendom zijn
verplicht afsluitingen, hagen en andere beplantingen die bebouwde of braakliggende eigendommen afsluiten, zodanig te onderhouden
dat ze weggebruikers niet hinderen. Bovendien
moet er voldoende zichtbaarheid zijn om veilig
verkeer te garanderen. Je haag of beplantingen
kort je dus op tijd en stond in.

en maak je kennis met de delegatie uit Tarija. Om de avond extra gezellig te maken,
zorgen we voor een streepje muziek.

Handelaars
Dr. Roosensplein
blĳven bereikbaar
Er wordt hard gewerkt aan
het Dr. Roosensplein rond
het Oude Gemeentehuis.
Het fietspad van de Donksesteenweg wordt
momenteel volledig afgewerkt, inclusief de
toplaag. De rijweg zelf voorzien we van de
onderlagen asfalt, de toplaag volgt later.
De Donksesteenweg kan dan terug
opengesteld worden voor plaatselijk verkeer,
doorgaand verkeer zal nog niet mogelijk zijn.
De fundering en het metselwerk van de sokkel
van de stadswadi aan de Rozenhoeve worden
afgewerkt.
De opbraak van de verharding op het
Dr Roosensplein in functie van de
ondergrondse voorzieningen voor de
fonteinen, staat ingepland in de laatste week
van oktober.
De oude fietsstallingen zijn weggehaald.
Tijdens de werkzaamheden zijn er tijdelijke
stallingen langsheen de Bredabaan.

Heb jĳ de app
Mĳn Burgerprofiel
al gedownload?
Brasschaat is de eerste Vlaamse
gemeente die de app Mijn Burgerprofiel lanceerder in samenwerking met Digitaal Vlaanderen.
In de app Mijn Burgerprofiel Brasschaat vind
je al je dossiers en meldingen van de overheid
op één plek. Je kan er eBox documenten en
attesten downloaden, premies en vergunningen
aanvragen ...
De app beschikt ook over een digitale wallet,
waar je een kopie van je identiteitsdocumenten,
toegangspasjes tot het recyclagepark of andere
belangrijke zaken veilig kunt bewaren.
Daarbuiten lees je er de laatste lokale
nieuwsberichten en kan je gericht zoeken naar
leuke activiteiten in de buurt.
De app wordt in de loop van 2023 nog
uitgebreid, maar daar komen we in de parkbode
van december uitgebreid op terug.
Download de app nu:

PUZZELKAMPIOENSCHAP
Leg met jouw team het snelst een Jommekepuzzel. De puzzel krijg je mee samen met
een prijs als je wint tenminste.
Hemelhoeve, zaal Thijs
12 november
KRIS WITTEVRONGEL - ORGELCONCERT
Improvisatieprogramma. Klassiek, want
in herkenbare stijlen. Avontuurlijk, want
een eenmalig, onuitgegeven, spontaan
verzonnen gebeuren.
Galerie Van Den Weyngaert, Antverpia
13 november, 15:00 - 17:0

Kersttrip naar zusterstad
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Op 17 december brengen we een
dagbezoek aan de kerstmarkt en de
oeverlichten aan 58 euro pp. Vertrek
om 06:45, terug in Brasschaat om
23:30. Inbegrepen: busreis, ontbijtje
bij aankomst, wandeling met gids
en warme maaltijd ’s avonds.
Meer weten en inschrĳven?
M 0471 33 75 11

Soms heb je dat niet altijd meteen in de gaten.
Dan kan je er schriftelijk op aangemaand
worden. Blijft de situatie na de aanmaning
onveranderd, dan voert het gemeentebestuur
de snoeiwerken zelf uit en worden de kosten
aan je doorgerekend. Daar kan zelfs nog een
GAS-boete bijkomen.
Planten, hagen en bomen snoei je zodat geen
enkele tak op minder dan 4 meter van de grond
boven de rijbaan hangt of op minder dan
2,50 meter boven de gelijkgrondse berm of
het voetpad/fietspad.

Na de herfstvakantie starten de rioleringswerken op het plein van huisnummer 7 tot
21. Auto’s kunnen het plein dan niet meer
op. Maar de handelaars blijven wel open en
bereikbaar. Kom dus met je fiets of parkeer je
in de omliggende straten en kom te voet.
Voor mindervaliden voorziet de gemeente
tijdelijk parkeerplaatsen in het begin van de
Leopoldslei.
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Werk mee aan de prima dienstverlening
van onze dynamische gemeente

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

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

PARKTHEATER BRASSCHAAT

HET NIEF HUIS VAN FRIEDA EN JOS
Een splinternieuw toneelstuk geschreven door Erik Verhaert en gebracht door Parktheater Brasschaat. Donderdag 10 november 2022 om 20 u, Theater Hemelhoeve,
Azalealaan 3, Brasschaat Frieda en Jos verhuizen, na heel
hun leven in de stad gewoond te hebben, naar den buiten.
Al onmiddellĳk na de verhuis geven ze een ‘housewarming
party’ voor vrienden en nieuwe buren. Maar niets loopt
echt zoals ze verwacht hebben. Enkele mensen blĳken niet
echt te zĳn voor wie ze zich voordoen. Kostprĳs: 12 euro
voor leden, 14 euro voor niet-leden Info/inschrĳvingen:
- Telefoon: 0484 92 01 05;
- Website: www.cultuursmakers.be/brasschaat;
- E-mail: brasschaat@cultuursmakers.be .

Wĳ werven aan met selectieprocedure en
aanleg van werfreserve van twee jaar:

Deskundige Vergunningen B1-B3

Auto afgekeurd voor
vuile uitstoot? Ik los het
op. 0487/715 534


Ik zoek poetswerk, strĳken en wassen. Erv., serieuze aanvr.
0467/802 235

Dienst ruimte en wonen
voltĳds


Functie
Als deskundige vergunningen ben je
verantwoordelĳk voor het verzekeren
van een kwaliteitsvolle administratieve en informatieve dienstverlening
rond ruimtelĳke ordening, milieu en
handhaving.
Je adviseert het afdelingshoofd ruimte
en wonen en de ruimtelĳk planner.
Omgevingsvergunningsdossiers en
handhavingsdossiers worden zorgvuldig voorbereid, beoordeeld, opgevolgd en afgehandeld.
Daarnaast zorg je voor de begeleiding
en inhoudelĳke aansturing van de
andere medewerkers van de dienst
vergunningen.

Profiel
Door een goede planning en organisatie breng je structuur en stel je

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

prioriteiten. Je werkt probleemoplossend en speelt snel in op verandering.
Je neemt eenduidige beslissingen en
werkt vooral resultaatgericht.
Zowel zelfstandig werken als in team
is geen probleem. Je toont de nodige
inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te werk te
gaan.

Te koop: propere golfballen, 100 voor €50.
Tel. 03/658 10 88


Snoeien en vellen van
bomen. Ook op moeilĳk bereikbare plaatsen.
Klimwerk of hoogtewerker. Opruimen van takken. Gsm 0491 758 399

Grote kaartnamiddag
“Boomke Whist”

11 November Wapenstilstand. In de chalet van De
Jonge Scheuten, Trefpunt
1 Wuustwezel. Deuren
13u30. Begin om 14u.
Alle kaarters op post!

NIEUW: literaire lezingen in De Polygoon
Solliciteer nu!
Ontdek alle profielvereisten en
loonsvoorwaarden op
brasschaat.be/vacatures.
Schrĳf je er uiterlĳk op 20 november
2022 in en upload de vereiste documenten: motivatiebrief, cv, kopie van
je diploma en een recent uittreksel uit
het strafregister.

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

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

Binnenkort mag je naast ﬁlmvoorstellingen ook literaire lezingen verwachten in De Polygoon, Kapellei 15 in Brasschaat
(Maria-ter-Heide).
We starten woensdag 9 november met een lezing van Mary
Watson-Kullmann: hoe schrĳfsters de wereld veroverden.
Mary zal 9 november vertellen over: het ontstaan van de roman in Engeland, de Nobelprĳswinnaressen in de literatuur
en schrĳfsters die door de verﬁlming van hun boek wereldberoemd werden.
Benieuwd naar haar uiteenzetting? Reserveer dan een ticket
via een mailtje naar Hedwig Van Roost (hedwig.van.roost@
telenet.be). Een ticket kost €15, inclusief een drankje. De lezing begint om 20u. Het belooft een gezellige, interessante
avond te worden!

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be
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Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466


1 bon geldig bĳ aankoop van
een beha van min. € 50

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

lingerie

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

Tel. 03 651 49 71
Bredabaan 180
Brasschaat



Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
$ENYSȩ ȩ #sȩ "REDABAANȩ
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be

Zaterdag
fspraak
e
enk l na a 9 71
4
1
op 03 65


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

www.lingeriean.be
1 behainruilactie.be
E vrouwenondersteunenvrouwen

CONFIDENTIES IN DE KAPEL

WAT IS DE TOEKOMST VAN DE BRASSCHAATSE VILLAWIJKEN?
VERKAVELEN OF NIEUWE WOONVORMEN MOGELIJK MAKEN?
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”. Woensdag 16 november om 20u. in de Sint-Jozefkapel, Augustĳnslei 76,
Brasschaat. Gratis toegang. Organisatie: Brasschaat 2012.

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


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

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

Te huur gr. mod. gemeub. studio n. Palﬁjnz.
€675. 0495/214 041


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

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

OPEN SHOWROOM DAGEN BIJ LN KNITS
Kom tijdens onze Open Showroom dagen een kijkje nemen naar onze zachte Baby Alpaca collectie
afgewerkte stuks maar ook naar onze unieke collectie aan baby alpaca garen en patronen.
12 & 13 November

15 December

17 & 18 December

Adres

Zaterdag 10u-17u
Zondag 12u-16u

Late Night Shopping
17u-21u

Zaterdag 10u-17u
Zondag 12u-16u

Oude Baan 43, Brasschaat
Parking voor de deur

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

 Massieve parketvloeren
 0HHUODJLJSDUNHW
 /DPLQDDWHQNXUN
 $OOHRQGHUKRXGVSURGXFWHQ
 *UDWLVWKXLVOHYHULQJ
 3ODDWVLQJGRRUHLJHQ
 YDNPHQVHQ

www.guva.be

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

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

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



Opritten, terrassen.
Nieuw aanleg en reparaties. Gr. off. 0493/651 522


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

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 pelsmantels
voor dames en Daim herenjassen. 0486/625 816.
Enkel afhalen.



Te huur: Brass. Leopoldslei glv. app. tuin, garage,
1 slpk. inloopdouche. Tel.
0497/172 108



Klusman elektr. garagedeur, rolluik, vliegraam.
0499/216 561

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 1/11 om 20u: “Licorice Pizza” (2021)
Dinsdag 8/11 om 20u: “Illusions Perdues” (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.

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

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

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.
Zie onze beschikbare woningen op:

Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat
steunt startende handelaars

www.notarisdeferm.be

Brasschaatse Film,
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring, geven prima service
en goede kwaliteit
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:
Appartementen
Woningen
Gronden
Opbrengsteigendommen
ZĞŶŽǀĂƟĞŽĨĂĩƌĂĂŬƉĂŶĚĞŶ

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS
GEEN EXTRA KOSTEN!

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

Ervaren, gemotiveerde tuinier, zoekt nieuw
cliënteel, voor regelmatig onderhoud en
aanplanting van tuinen.
(omgeving Brasschaat)
Werkzaam met eigen materieel en eventueel met
meename van tuinafval.
GSM: 0476 58 27 57



Gezocht: Wĳ zoeken een
lieve, verantwoordelĳke
nanny om onze 2 kindjes (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

Te koop damesfiets
O x f o rd , € 2 3 5 . G s m
0468/517 255


Ik kom uw strijk thuis
ophalen en terugbrengen. 0485 644 993

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cs
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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


Gespecialiseerde voetverz. komt a. huis. Agniezka 0484/949 951

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


Schilder-/behangwerken aan goede prijs
met kwaliteitsverf. Zowel binnen als buiten.
0468/217 374

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

Tel. 0475 841 431
Centrale verwarming

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

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
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

Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen
vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be
erkende professionele plaatser van
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
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

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

SCHILDER NODIG ?
Doe een beroep op Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle soorten schilder-, behangen pleisterwerken op maat.

Diepgaande ervaring in:
 6FKLOGHUHQSOHLVWHUZHUN
 3ODIRQGHQLVRODWLH

 9ORHUEHGHNNLQJ
 /XFKWJRPPHQ

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com - 0476/60.99.25

Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.wachtdienst-dierenartsen.be
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER
MAANDAG 31 OKTOBER
DINSDAG 1 NOVEMBER
WOENSDAG 2 NOVEMBER
DONDERDAG 3 NOVEMBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 7 NOVEMBER
DINSDAG 8 NOVEMBER
WOENSDAG 9 NOVEMBER
DONDERDAG 10 NOVEMBER
VRĲDAG RECYCLAGEPARK GESLOTEN
ZATERDAG RECYCLAGEPARK GESLOTEN

Recyclagepark gesloten op
1 november. Geen ophaling gft.
Huisvuil naar 4 november

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be
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Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

/NTWERP ȩAANLEG ȩ
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

GROENRAND TEVREDEN OVER PARKENDECREET

heemkundige kring Breesgata

Van de in totaal tien kandidaten voor erkenning als Nationaal park werden er zes geselecteerd voor de volgende
ronde: het bestaande Nationaal Park Hoge Kempen, Bosland, Brabantse Wouden, Kalmthoutse Heide, Scheldevallei
en Taxandria.
Initieel moeten de Nationale parken starten op een areaal
van 5.000 hectare, maar op termĳn moet dit doorgroeien
naar een natuurkern van 10.000 hectare. De overgebleven
kandidaten krĳgen tot het voorjaar van 2023 om een masterplan en een operationeel plan op te stellen. Het is de bedoeling om vier Nationale parken over te houden.
Dit werd laaiend enthousiast onthaald door GroenRand, die
zich vooral inzet voor de Antitankgracht en de omliggende
natuurgebieden. Al bĳna zes jaar is de natuurvereniging
voorstander van nationale parken en landschapsparken, om
de versnippering tegen te gaan. Dat zou de biodiversiteit en in het bĳzonder hun mascotte de otter - ten goede komen.
Als potentiële kandidaat voor een Nationaal park beschouwt
GroenRand het aaneen te sluiten geheel van de Kalmthoutse
Heide, het Groot Schietveld, het Klein Schietveld en de aanleunende natuur- en bosgebieden.
"We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we dat
gebied met elkaar verbonden willen zien. Steeds hebben
we gehoopt dat hier een Nationaal Park gerealiseerd zal
worden en dat de Antitankgracht hiervoor de drager en rĳgdraad zou vormen om al deze natuur te verbinden”, aldus
GroenRand-coördinator Dirk Weyler.
Van bĳ de start van het parkenplan waren er veel vragen uit
landbouwhoek, er werd gevreesd voor een golf van beperkingen en zelfs voor verbodsbepalingen. Volgens de landbouworganisaties zouden de doelstellingen voor deze parken té ambitieus zĳn. Voor de bedrĳven die in de perimeter
van een Nationaal park gelegen zĳn, werd er een bĳzonder
grote impact op de landbouwbedrĳven verwacht.
GroenRand was sinds de lancering van oproep in 2021
reeds vragende partĳ om via een beleidskader (parkendecreet) meer rechtszekerheid te bieden aan landbouwers en
grondeigenaars. In het decreet is uitdrukkelĳk opgenomen
dat er een rol is weggelegd voor de middenveldorganisaties zoals landbouworganisaties in de parkbureaus.
Anderhalf jaar nadat het traject rond de erkenning van nationale parken en landschapsparken is gestart, is er eindelĳk
een voorstel tot beleidskader voor die parken. De Vlaamse
regering heeft het voorontwerp van het parkendecreet principieel goedgekeurd. Dit voorontwerp wordt nu voorgelegd
aan de adviesraden: de adviesraad voor milieu en natuur
(Mina), de adviesraad voor ruimtelĳke Ordening (SARA), de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en
de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP).

Naar aanleiding van de Wapenstilstand herdenken wĳ op vrĳdag 11 november 2022 de
'Brasschaatse Gesneuvelden in De Groote Oorlog'. Van 13 tot 18 uur zal de digitale presentatie over de 'Gesneuvelden van Brasschaat', in ons Heemcafé doorlopend getoond
worden. Het bestuur van heemkundig kring Breesgata nodigt u hierbĳ vriendelĳk uit op de
locatie van het Heem, Miksebaan 50, 2930 Brasschaat. Tevens is er ook de mogelĳkheid om
het boek aan de prĳs van 30 € aan te kopen. Hartelĳk welkom!

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF
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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.
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+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

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

QQQQQQQQQQQQ
OPRIT OF PARKING

in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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



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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

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

