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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.

N I E U W 
Certina DS+ Collectie

Pas de look van je 
horloge aan met 

ontelbare mogel i jkheden

T. 03 633 09 88

€ 30,-
CASHBACK*

BEKĲ K HET LEVEN 
DOOR EEN ANDERE LENS

met ACUVUE© contactlenzen.

Er is buiten zoveel te zien en te beleven. 
Geniet van elke moment met de vrĳ heid en 
het scherper zicht van ACUVUE© daglenzen.

Nu met € 30,- cashback! Vraag vandaag nog 
naar ACUVUE© daglenzen.

*Voorwaarden in de winkel

scan en boek
meteen online

Kapsalon - Schoonheidssalon
Oncologische verzorging - Pruiken

www.top-hair.be
tel. 03 633 38 20 - Bredabaan 456, Brasschaat

Boek jouw afspraak voor november bĳ 
Top Hair of Top Hair & Care

+ toon deze advertentie aan onze balie en ontvang 
1 set met een mini shampoo en conditioner van 

het populaire merk Kevin Murphy!

*1 set/klant

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Door uitverkoop heel veel interessante koopjes!
Schrijf je in op een of meer van de vele workshops

Puur Sfeer - Bredabaan 153 - 2930 Brasschaat

Deze daguitstap op zaterdag 19 november 2022 brengt ons naar de Abdĳ Roosenberg in Waasmun-
ster. De officiële stichtingsdatum van de abdĳ is 1237. Haar rĳke geschiedenis kent drie grote fases. 
Roosenberg III werd in 1975 gebouwd naar een ontwerp van de Nederlandse benedictĳn 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 Gesamtkunstwerk. Alles werd door Hans van der Laan 
ontworpen. Dit bezoek laat je voelen hoe tĳdloze architectuur het leven zelf kan beïnvloeden. De 
kunstzinnige interieuruitrusting en de aanpalende tuinen versterken de harmonie. We ontdekken hoe 
vorm, zuiverheid 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 bevestiging 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

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

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

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

Aan al onze familieleden, de vrienden, buren, kennissen 
en de oud collega’s van de Gemeente Brasschaat en 

de Brasschaatse Brandweer zeggen wij langs deze weg 
nog eens graag van harte dank 

voor hun troostende blijken van medeleven 
bij het heengaan van onze geliefde 

 

alsook voor hun aanwezigheid op de uitvaartplech gheid. 
Dank evenzeer aan Diaken Hedwig Van Peteghem 

en allen die meewerkten aan de mooie afscheidsviering. 

Vanwege zijn echtgenote Godelieve Timmermans 
en zijn kinderen en kleinkinderen 

demeyeruitvaart.be

Bezoek onze website
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SCAN HIER 

Het perfecte servies voor 

jouw feesttafel vind je bij 

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.

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

Tot € 100 cashback 
op een selectie

wasmachines en 
droogkasten

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

www. H E R F I L . b e

va
km

an
sc

ha
p 

si
nd

s 
19

60

L
Rijbegeleiding Krüger

Slechts € 100 voor 2 uur rijles
of examenbegeleiding.

Voor de 
restauratie 
van al uw 

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

DEUREN
…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

WWW.AIR
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MEDISCHE PEDICURE
met ruime ervaring

Brasschaat
0496/87 87 26

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

Te koop:  brandhout, 
100% oude gekliefde 
eik, 8 jaar droog. Thuis 
geleverd. € 320/m³. Tel. 
0495 212 337

Looking for job, ware-
house, painting, garden, 
logistics. 0465/307 582

Ik zoek werk als kuis-
vrouw. Wassen, strĳken, 
helpen in huishoudw., 
jarenlange ervar ing. 
0483/101 915

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

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

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

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 he-
renjassen. 0486/625 816. 
Enkel afhalen.

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

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

Tuinwerk en schilderen. 
0466/464 299

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

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

Lezing “Hendrik Conscience” Door Kevin Absilis. Donderdag 10 november 2022. “Conscience, een kind van zĳn tĳd. 
Het slechte geweten van Vlaanderen? Over racisme in het werk van Hendrik Conscience “. Kevin Absillis is literair 
historicus en hoofddocent moderne Nederlandstalige letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de UA. 
Onderzoeksthema’s die hem boeien zĳn literatuur en Vlaamse natievorming, diversiteit en culturele verbeelding. 
Hendrik Conscience wordt nog amper gelezen. Waar ging het mis voor de man die zĳn volk leerde lezen en die 
daarvoor in Antwerpen een plein, een standbeeld en een bibliotheek kreeg? Conscience schreef “De Leeuw van 
Vlaanderen” in 1838, om vooral een Vlaamse identiteit te creëren. Voor links van zĳn sokkel gevallen, door rechts 
vereerd: Kevin Absillis gaat op zoek naar de waarheid rond Conscience. Was hĳ een racist of niet, was hĳ voor of 
tegen migratie? Hĳ pleit voor eerherstel voor Conscience. Prĳs:   In voorverkoop:  € 12;   DF-leden € 8;   <25 jaar 
€ 4. (Aan de kassa € 2 extra). Tĳd en Plaats: 20 u. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat. Reserveren:  
stuur een e-mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  of  telefoneer naar Ria Keysers (03 652 12 86) Alle 
betalingen gebeuren op rekening BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding 
“Conscience”. U bent pas ingeschreven wanneer u betaald hebt.

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

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
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15U30-16U-16U30
BIETEN UITHOLLEN OP BOERDERĲ 

Voor slechts €5 ontvang je een biet, kaars en handvat.
Schrĳ f je t.e.m. 8 nov. (voor 15u) in via mail doemee@mikerf.be

Werkmateriaal voor het uithollen zelf mee te brengen.

Liever thuis je bietenlantaarn maken? Dat kan ook!
Haal van 7 t.e.m. 10 nov. tussen 13-15u een biet af (€3-biet, kaars, handvat)

in onze Mikerf boerderĳ winkel.

17U15
VERTREK BIETENWANDELING

Met een eigen lampion kun je ook deelnemen aan de wandeling.

17U45-19U
SINT-MAARTEN ONTVANGT DE KINDEREN

steekt het einde zomervuur aan en deelt wafels en chocomelk uit aan alle kinderen.

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

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

              Uitvaartzorg De Lelie
 www.uitvaartzorg-delelie.be

Uw verdriet, onze zorg
Uw zorgen zijn de onze 

Eigen rouwcentrum
24 uur op 24, 7 dagen op 7

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

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

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

De kaaslounge

Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be

Nieuw: online webshop
U kan vanaf nu online bestellen via onze 
webshop. Daar staan diverse kazen
op maar ook al onze schotels 
en aangepaste wijnen.
Dekaaslounge.be

Opgelet: bestellingen voor kerst of nieuwjaar worden 
niet via de webshop aanvaard, deze worden enkel in 
de winkel genoteerd. Voor kerstmis ten laatste op zon-
dag 18/12 Voor nieuwjaar ten laatste op woensdag 
28/12 Telefoon: 0475 809 206

Kaasmeester

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

Ik zoek poetswerk, strĳ -
ken en wassen. Erv., seri-
euze aanvr. 
0467/802 235

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

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

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen: Juwelier 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

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

Te koop: scootmobiel 
Sterling Diamond voor 
binnen en buiten, Ra-
dius 30km prijs €750. 
0486/977 986
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De Nieuwe kompanie brengt haar vierde eigen creatie: 
“Promotie in de soep” . We kozen deze keer voluit voor een 
hilarische komedie. Te meten aan onze eigen lach bĳ  iedere 
repetitie zĳ n we daar echt wel in geslaagd. U mag dit niet 
missen!
Rik wordt door zĳ n vrouw aan de deur gezet een paar da-
gen voor hĳ  zĳ n baas wil ontvangen i.v.m. de promotie waar 
hĳ  op hoopt. Maar dan komt hĳ  terecht in een appartement 
waar niks in orde is. Zĳ n moeder en de bomma schieten ter 
hulp, maar is dat wel hulp?
Bĳ  gebrek aan zalen in Brasschaat spelen we in onze nieuwe 
stek, nl. het “ZILVERHEEM”, Antwerpsesteenweg 212 te 2950 
Kapellen. Een aangename, frisse zaal waar u aan tafeltjes zit 
en u zich van drankjes en knabbels kan voorzien aan de bar 
achterin de zaal. Bezorg uzelf een heerlĳ ke avond (opgepast 
voor de lachkrampen!). Let wel, de capaciteit van de zaal is 
beperkt tot 80 personen! Speeldata: 25, 26 nov. en 1, 2en 3 
dec. telkens om 20u en op zondag 27/11om 14u30.

Reserveer vlug op: www.denieuwekompanie.be
of info@denieuwekompanie.be of bel 0475 900 772,

alle dagen tussen 10 en 20u. Tot in de zaal!

Nieuw adres: Zaal Zilverheem
Antwerpsesteenweg 212, Kapellen

25 - 26 november en 1 - 2 - 3 december om 20u.
27 november om 14.30u. - Inkom € 15

Info en reservatie: www.denieuwekompanie.be of
info@denieuwekompanie.be of 0475 900 772 alle dagen van 10 tot 20 u.

Axelle Deckers

Bart Rawoe

Miranda Orlans

Marina Henneuse

Miranda Van Hove
Alex Desiron

Regie:
Maggy Cuppens

Prinsen verkiezing Provincie Antwerpen 
Op Vrĳ dag 28 oktober ll. vond in Zaal "Verli" te Kapellen, 
de  verkiezing plaats voor de Antwerpse Provinciale Prins. 
Na een gemotiveerde Campagne was het vrĳ dag eindelĳ k 
zover voor de 66 jarige Ludo Verhoeven, Grootvorst van de 
Voorkempen en lid van de Kapelse Leutemakers, om zich te 
bewĳ zen. Na een intrede en een korte voorstelling, moest 
hĳ  een show ten tonele brengen om de samengestelde jury 
ervan te overtuigen dat hĳ  een waardige kandidaat was. 
Na rĳ p beraad werd bekendgemaakt dat Ludo de nieuwe 
Provinciale Prins van Antwerpen 2023 is. Tĳ dens zĳ n Speech 
maakte hĳ  bekend dat hĳ  dit niet alleen zou doen,  Annick 
Calié, 25 jaar en eveneens lid van de Kapelse Leutemakers, 
mag vanaf nu Provincviale Prinses van Antwerpen 2023 ge-
noemd worden.

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

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

Italië en Polen.

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

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 20 uur
Sint-Jozefkapel, Augustijnslei 76, Brasschaat

Gratis toegang

CONFIDENTIES IN DE KAPEL

Wat is de toekomst van de Brasschaatse villawijken?
Verkavelen of nieuwe woonvormen mogelijk maken?

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…

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

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

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

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerk: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schild., afbraakw. 
Nederlandstalig. Gr. prĳ s-
off. referen. 0496/084 
168-0496/637 978
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Bredabaan 184  2930 Brasschaat  03 651 31 21  www.larose-brasschaat.be  info@larose-brasschaat.be
wij zijn steeds bereikbaar (03 651 31 21, 0475 772 659) voor afspraak en levering

Dameskleding

OPENDEURDAGEN VAN 9 NOVEMBER t/m 26 NOVEMBER 2022
Bij een aankoop vanaf €150 krijg je een geschenk bovenop.

“Ik koop in Brasschaat”

Dinsdag 22 november 2022 om 14 uur. In zĳ n boek “Mĳ n 
vader was priester, mĳ n moeder non” vertelt VRT-journalist 
Koen Wauters over het heel bĳ zondere liefdesverhaal van 
zĳ n ouders. Tĳ dens zĳ n voordracht komt het ontstaan van 
het boek aan bod en brengt hĳ  verhalen die het boek niet 
gehaald hebben. Hĳ  leest voor en laat een stuk radiore-
portage horen. Dat alles ondersteund door tientallen foto’s 
uit het archief van zĳ n ouders. Het wordt een boeiende 
lezing die niemand onbewogen zal laten. Plaats: Theater-
zaal Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat. Prĳ s (drankje 
inbegrepen): 7 euro voor leden van NEOS, 10 euro voor 
niet-leden. Inschrĳ ven: bĳ  voorkeur door overschrĳ ving op 
rekeningnummer BE90 4151 1545 1132 van NEOS-Bras-
schaat met vermelding “Wauters 22 nov”, ten laatste op 19 
november. Info: Jan Ruts – 0473 84 09 53.

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

“MIJN VADER WAS PRIESTER, MIJN MOEDER 
NON”, LEZING DOOR KOEN WAUTERS.

Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse en andere wereldwijnen

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend

Eric

Vrijdag 11/11/”22 van 14u - 18u

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)
E-mail: dewingerdstok@live.be
Tel.: 03/665 24 31
GSM: 0477/191 027
www.dewingerdstok.be

Neem je tijd om te proeven, wanneer jij dat wil, 
breng je familie en/of vrienden mee en kies je wijn voor de feestdagen

“Almal is baie welkom”

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!

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

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

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

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

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

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

Te koop: droog brand-
hout thuis gebracht 
0495 914 096

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

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

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000
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Presenteert: lezing door VRT-journalist

KOEN WAUTERS
Mijn vader was priester,

mijn moeder non.
Dinsdag 22 november 2022, 14 uur.

Theaterzaal Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat

In zijn boek “Mijn vader was priester, mijn moeder
non” vertelt Koen over het heel bijzondere liefdes-
verhaal van zijn ouders. Tijdens zijn voordracht 
komt het ontstaan van het boek aan bod en 
brengt hij verhalen die het boek niet gehaald 
hebben. Hij leest voor en laat een stuk radio-
reportage met zijn ouders horen. Dat alles onder-

van zijn ouders. Het wordt een boeiende voordracht
die niemand onbewogen zal laten.

Prijs: € 7 voor NEOS leden € 10 voor niet-leden, drankje inbegrepen
Inschrijven: door overschrijving op Rek.BE BE90 4151 1545 1132
 t.n.v. Neos Brasschhaat. Vermeld “Wauters 22 nov”
Info:  Jan Ruts: j.ruts@telenet.be of 0473 84 09 53

NEOS is een netwerk voor ondernemende senioren met meer dan 33.000 
leden in 220 plaatselijke afdelingen. Wij zijn een bruisende vereniging waar 
je met gelijkgezinden uit de streek kan genieten van gezellig samenzijn bij

meerdaagse reizen. Kom kennis maken met NEOS, je bent hartelijk welkom.

hoortoestellen - hoorhulpmiddelen

gehoorbescherming op maat

audiologisch consult

Frans Standaertlei 23

2180 Ekeren-Mariaburg

03 887 77 92

www.hoorcentrumjoliendesmet.be

Vrijblijvende gehoortest

Vrijblijvende proefperiode
met hoortoestellen

met voorschrift KNO-arts

Dinsdag 8 november 2022. Wist je dat er zeer veel soorten 
hommels zĳn? De meeste zien er groot uit. Steken doen 
ze zelden, tenminste toch als je hun duidelĳke signalen 
respecteert. Als bestuiver zĳn ze erg nuttig, en ze zĳn een 
schakel in de biodiversiteit. Spĳtig genoeg staan ook de 
hommels onder druk omdat hun leefgebieden steeds 
kleiner worden, door mechanisering van de landbouw en 
het gebruik van pesticiden. Als ervaren imker kan Jos hier 
boeiend over vertellen: levenswĳze, gebruik in serres, wat 
kunnen we doen om ze te ondersteunen…
Wanneer: 8 november 2022, 20u
Locatie: Zaal Born, Azalealaan 5 (gemeentepark) – 2930 
Brasschaat

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

HOMMELS IN DE TUIN 
DOOR JOS NUYTEMANS

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

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

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

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



TG DE LINK
BUT I SAID NO, NO, NO
Op een avond stellen actrices en vriendinnen
Debbie Crommelinck en Leen Dendievel vast dat
Amy Winehouse ons ondertussen al meer dan 10 jaar 
geleden verliet.
Het gesprek mondt al snel uit in een
gemeenschappelijke en diepgaande fascinatie
voor de Britse wereldster. 

Woensdag 16 november, 20:00 - 22:00
Cultuurcentrum | Azalealaan 1

inBrasschaat
Alle info over deze
activiteiten op
 uitinvlaanderen.be

KINDERKUNSTENDAG IN DE BIB
Ben jij ook zo benieuwd hoe de prenten uit jouw 
lievelingsboek gemaakt worden? Je komt alles
te weten over de wondere wereld van de
prentenboekenmakers! 

Zondag 20 november, 10:00 - 11:30
Bibliotheek Brasschaat | Bredabaan 407

CONFIDENTIES IN DE KAPEL
Herman Lauwers en Wim Van der Steen praten met 
journalist Peter Renard over hun boekje "Wonen in 
Brasschaat". 

Woensdag 16 november, 20:00 - 23:00
Sint-Jozefskapel | Augustijnslei 76

JESSA WILDEMEERSCH
& MOKHALLAD RASEM
IK BEN MIJN STRAAT
Met ‘Ik ben mijn straat’ keren Mokhallad Rasem en
Jessa Wildemeersch elk voor zich terug naar de straat 
uit hun kindertijd.

Vrijdag 18 november, 20:00 - 22:00
Cultuurcentrum | Azalealaan 1

ONTDEK JOUW UNIEKE TALENTEN
Iedereen verlangt er naar om gelukkig te zijn in
zijn/haar alledaagse bezigheden en beroep,
maar hoe maken we dat waar?

Vrijdag, 18 november, 2022
Buurthuis Op Maat | De Mortel 39B
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BUSREIS NAAR ZUSTERSTAD 
BAD NEUENAHR-AHRWEILER

BEZOEK KERSTMARKT
We vertrekken op 17 de-
cember 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 avond-
maal, een bezoek aan de 
oeverlichten van Bad Neu-
enahr en omstreeks 21u met 
de bus naar huis, terug thuis 
rond 23h30. Prĳ s voor dit al-
les 58 euro per persoon. Uw 
inschrĳ ving is pas geldig na 
betaling. Volledige terugbe-
taling tot 14 dagen voor de 
afreis. Inschrĳ ven: Carina 
Verster-Rotthier,  Verhoeven-
lei 18, 
Brasschaat, tel 03 295 63 40, 
0471 337 511

LITERAIRE LEZINGEN
IN DE POLYGOON

Binnenkort mag je naast fi lm-
voorstellingen ook literaire 
lezingen verwachten in De 
Polygoon, Kapellei 15 in Bras-
schaat (M-t-H).
We starten woensdag 9 no-
vember met een lezing van 
Mary Watson-Kullmann: hoe 
schrĳ fsters de wereld ver-
overden. 
Mary zal 9 november vertel-
len over: het ontstaan van de 
roman in Engeland, de No-
belprĳ swinnaressen in de lite-
ratuur en schrĳ fsters die door 
de verfi lming van hun boek 
wereldberoemd werden.
Benieuwd naar haar uiteen-
zetting? 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 gezel-
lige, interessante avond te 
worden!

heemkundige kring Breesgata
Naar aanleiding van de 
Wapenstilstand herdenken 
wĳ  op vrĳ dag 11 november 
2022 de ‘Brasschaatse Ge-
sneuvelden in De Groote 
Oorlog’. Van 13 tot 18 uur zal 
de digitale presentatie over 
de ‘Gesneuvelden van Bras-
schaat’, in ons Heemcafé 
doorlopend getoond wor-
den. Het bestuur van heem-
kundig kring Breesgata no-
digt u hierbĳ  vriendelĳ k uit 
op de locatie van het Heem, 
Miksebaan 50, 2930 Bras-
schaat. Tevens is er ook de 
mogelĳ kheid om het boek 
aan de prĳ s van 30 € aan te 
kopen. Hartelĳ k welkom!

BRASSJAZZ
Een avond gewijd aan jaz-
zmuziek in al z’n facetten. 
Geniet van concerten van Trio 
In Bocca al Lupo, Myrddin & 
Imre en Gwen Cresens & Ala-
no Gruarin. De Groene Jager
12 november, 19u

KRIS WITTEVRONGEL  ORGELCONCERT
Improvisatieprogramma. Klas-
siek, want in herkenbare 
stijlen. Avontuurlijk, want 
een eenmalig, onuitgege-
ven, spontaan verzonnen 
gebeuren. Galerie Van Den 
Weyngaert, Antverpia 13 nov. 
15 - 17u.

'UNIVERSELE LEVENSWETTEN'
A.H.V. 'DE HELE OLIFANT IN BEELD'
VAN MARIA DE VRIES
Met elkaar stilstaan bij en ons verdiepen in de 7 
universele wetmatigheden kan aanzienlijk helpen om 
de werkzaamheid ervan makkelijker te herkennen in 
ons dagelijks leven. 

Start lessenreeks
Zondag 20 november om 13:00 - 18:15
De Walnoot vzw | Ruimte voor Levenskunst
Hanendreef 135

MEURMAN & DE RUDY
KNAL
Bouw jij samen met ons mee aan een nieuw heelal? 
KNAL! BOEM! HELP!
Weet jij hoe het heelal ooit is ontstaan? Er wordt 
gezegd dat er eerst niets was en dan iets en toen 
alles. Huh?

Zondag 20 november
15:00 - 16:00
Cultuurcentrum Brasschaat
Azalealaan 1

Adverteren in onze
Brasschaatse Feestkrant ?
Bereik naast ons vaste verspreidingsgebied
40.000 extra gezinnen in Schoten, Sint-Job,
Brecht, ‘s Gravenwezel, Mariaburg-Ekeren,
Ekeren-Donk en Kapellen.

Voor meer info: bel of mail
Sarah. (ma-do van 9-13u)
0468 48 92 96 
sarah@brasschaatsefilm.com

www.brasschaatsefilm.com/ downloads/feestkrant2022.pdf
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Op zondag 18 december 2022 om 15.00 uur organiseert 
Marnixring Voorkempen Pater Stracke traditiegetrouw het 
kerstconcert in de stemmige Sint-Antoniuskerk in Bras-
schaat. Het bekende koor Musica Nova uit Boom, onder 
leiding van Emilie De Voght, brengt een bloemlezing van 
kerstliederen in verschillende talen waarbĳ  het Nederlands 
en onze Vlaamse liederenschat niet zullen ontbreken. Ons 
kerstconcert wordt andermaal een muzikaal hoogtepunt 
en biedt u een uitstekende gelegenheid om in deze haas-
tige tĳ den in de gewenste kerststemming te komen. Na het 
concert heffen we samen het glas in Bar d’O (de Roode 
Leeuw), schuin tegenover de kerk. Toegangskaarten (20 
euro) / steunkaarten (5 euro) zĳ n verkrĳ gbaar bĳ  Erik Van 
Cleemput. (0486 53 30 13 , erikvancleemput@telenet.be)
Tot zondag 18 december.

KERSTCONCERT MARNIXRING VOORKEMPEN 
PATER STRACKE IN BRASSCHAAT

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

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

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.

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

Te koop: plooifi ets OXY-
LANE (niet elektrisch) € 
200 - 0474 400 239

Aan alle dakwerkers: 
opdracht vervangen van 
corniche aan woning 
gelegen te Brasschaat. 
Graag offerte en eventu-
ele startdatum, voor be-
zichteging neem contact 
op nr 0495 304 121

Glazenwasserij Cos is 
gespecialiseerd in be-
wassen van ramen en 
algemene schoonmaak. 
Zowel voor particulieren 
als bedrĳ ven. Voor meer 
info - contacteer ons snel! 
0471 943 001 - 
info@glazenwasserĳ -cos.be

DE NIEUWE COLLECTIE IS ER!
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AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Gezocht: leuke bijver-
dienste voor dame. Tel. 
0496/141 201 na 19u

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

Te huur: voor ons luxe-
app. in de Molenweg te 
Mariaburg zoeken we een 
rustig ouder koppel. Vrĳ 
op 1/12, prĳs €870 + € 30. 
Tel. 03/664 51 89

Huiswerkbegeleiding, 
Franse bĳles, Franse con-
versatie. Dit bij u thuis! 
Ikleer123@outlook.com

Te koop: Laatste pluk bio 
appel, versch. soorten. 
03/646 75 65 na 18u.

Te koop: grote christal 
coupe DAUM-NANCY, 
hoge stoel plexi Phi-
lippe Starck by Kartell. 
0484/991 910

Te koop: 12-delig koffie & 
eetservies ±70 jaar oud! 
P.o.t.k. 0473/951 259

Te koop aanhangwagen 
1,80m l - 1,05 br. Ver-
hoogde panelen 60cm, 
goede staat. Banden in 
orde, lichten nieuw. €165. 
0492/263 118

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

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

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

Klusman elektr. garage-
deur, rolluik, vliegraam. 
0499/216 561
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Onze dienstencentra zĳ n gesloten op 11 november. Cafetaria en 
Restaurant van LDC Vesalius zĳ n 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 10/11 om 14u: Muzikale namiddag met zanger Dany! Laat je 
herfstnamiddag kleuren met golden oldies, klassiekers, ambiance-
nummers. Inschr.: € 5/pp. Koffi e en cake tĳ dens de pauze inbegrepen.
Ma 14/11 om 14u: gezelschapsspelletjes + SMUL: slagroomgebakje! 
(eur 1,50/stuk; op is op!)
Do 17/11 om 09u30: PC club - om 13u: Samana Bezigheidsclub
Woe 23/11 + Do 24/11: opendeur / hobby-tentoonst. van Samana 
Bezigheidsclub, van 10u30 tot 16u. Iedereen welkom!
Do 24/11 om 14u: Muziekquiz! Plezier boven prestatie, ambiance 
verzekerd, meezingen is niet verboden! Inschrĳ ven: eur 3/pp.
Ma 28/11 om 14u: BINGO!
Elke DO: Beren Workshop / Elke VRĲ : Zentangle / Mandala
Do 15/12 om 14u30: de ‘Warmste Wafel’, wafelenbak tvv de Warmste Week
Do 22/12 om 14u: Kleinkunst met Rik Gorissen - thema Kerst.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 8/11 om 13u: Naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’
Nog wol liggen die je niet meer gebruikt? Dan mag je die bĳ  ons binnen 
brengen. Elke werkdag tussen 9u en 16u en op woensd. tss 9u en 12.30u. 
Do 17/11 om 13u: kantklossen - om 14u: BINGO!
Do 17/11 en do 24/11 om 18u: workshop ‘Versterk je veerkracht 
door zelfzorg’ - HerstelAcademie SaRA organis. een workshop in 
ons LDC. Inschr. www.herstelacademie.be/antwerpen of via 03 380 
38 83, prĳ s: € 10
WEEK VAN DE SENIOR van 21/11 tem 25/11: 
* Ma 21/11 vanaf 14u30: Griekse namidd. met optr. van Illias De 
Sutter: Gezellig samen zĳ n, vergezeld door Zuiderse muziek. deel-
name is gratis
* Ma 21/11 vanaf 14u: Creamarkt: heb jĳ  nog een leuk cadeau nodig 
voor de aankomende feestdagen? Kom zeker eens kĳ ken.
* Di 22/11 om 9u45: kookworkshop met stud. AP Hogesch.: studen-
ten ergoth. begeleiden jou bĳ  het maken van een lekker maal, prĳ s 
is € 10 pp, graag inschr. en betalen vóór 15/11.
* Di 22/11 om 19u: Lezing ‘Maak rĳ geschiktheid bespreekbaar’: 
Ouderen blĳ ven langer mobiel, maar wat als de rĳ vaardigheid na een 
medische diagnose of recente gebeurtenis op de weg een probleem 
vormt? Hoe blĳ f je mobiel (na een rĳ -stop) zonder in te boeten aan 
levenskwaliteit? Gratis; wél inschr. vóór 8/11 (lezing gaat enkel door 
bĳ  voldoende interesse).
* Woe 23/11 om 10u: Cybercafé ism GIB: Vragen over smartphone, 
tablet of laptop? Met een tas koffi e of thee leggen de leerl. van het 
GIB je graag de werking van je toestel uit. Gratis maar schrĳ f zeker in 
vóór 18/11 zodat we weten hoeveel personen aanwezig zullen zĳ n.
* Do 24/11 om 9u30: Verwenontbĳ t: Spreek af met familie of vrienden 
en kom samen genieten. inschr. vóór do. 17/11; deelnamepr. €12pp.
* Do 24/11 tussen 13u30 en 17u: Seniorenbeurs in de Remise: Ver-
schill. verenigingen, organis. en diensten zullen aanwezig zĳ n om je 
info te bezorgen. Lukt het niet om op eigen houtje daar te geraken, 
dan kan je vanuit ons LDC met het busje naar de Seniorenbeurs 
gaan. Plaatsen zĳ n beperkt en je moet dit op voorhand aanvragen. 
Er is een rit rond 14u heen en rond 16u30 terug.
* Vrĳ  25/11 om 10u30: opening beweegroute en beweegbank. Wil 
je graag de beweegroute mee ontdekken? Kom dan tegen 10u15 
naar de startplaats. Samen wandelen we de route en geven we uitleg 
bĳ  de verschillende posten.
* Vrĳ  25/11 om 14u: Film ‘Singin’ in the rain’ met feestelĳ k extraatje. 
Gratis, maar wel graag op voorhand inschrĳ ven.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Di 8/11, woe 9/11 en do 10/11 om 13u30: driedaagse workshop Ipad
Woe 9/11 om 10u: Engelse conversatie - groep A; woe 16/11: groep B
Do 10/11 om 14u: BINGO!
Do 10/11 om 14u: WANDELEN onder begeleiding van natuurgids 
– NIEUW. Bĳ  voldoende belangstelling ook op 17/11.
Vrĳ  18/11 vanaf 10u: digi-spreekuur / om 13u30: workshop ‘burger-
profi el’ / om 14u: bloemschikken
Di 22/11 (namid.) en woe 23/11 (van 9u tot 16u): Kreamarkt in Antverpia
Vrĳ  2/12: workshop ‘opfrissen van smartphone’
Vrĳ  16/12 om 13u30: infomoment ‘gehoorverlies / gehoortoestellen’
Elke ma.: zangstonde om 13u30 (we zĳ n nog op zoek naar mannenst.)
Elke ma.- en do. om 9u30: Gymnastiek (10-beurtenkaart)
Dinsdagochtend en vrĳ dagnamiddag: tafeltennis
Elke dinsdag: Patchwork en Hobby (momenteel wordt er veel ge-
handwerkt: haken, breien, etc.)
Elke di. en do. namid.: Petanque in ons parkje, bĳ  regenw. overdekte baan
Elke woensdag: Schaken en gezelschapspellen vanaf 14u
Elke do. namid.: kaarten (NIEUW): we zoeken nog extra kaarters
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

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

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.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

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

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
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

-
de het ook niet. Maar in de loop van 2024 kunnen 

-
track maakt deel uit van het nieuwe skaterparadĳs 

-

-
-

-

uit Kapellen en Kalmthout is meer dan welkom. Dat 

-

-
-

-
-

-
we speelplein aan de Merellaan in de wĳk Drie-

-

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 ?

Denys & C  

 Gratis 

-
-

-

-
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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  

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER

ophaling KGA op 
zaterdag en zondag

MAANDAG 14 NOVEMBER
DINSDAG 15 NOVEMBER
WOENSDAG 16 NOVEMBER
DONDERDAG 17 NOVEMBER
VRĲ DAG OPHALING KGA
ZATERDAG OPHALING KGA

MAANDAG 7 NOVEMBER
DINSDAG 8 NOVEMBER
WOENSDAG 9 NOVEMBER
DONDERDAG 10 NOVEMBER
VRĲ DAG RECYCLAGEPARK GESLOTEN
ZATERDAG RECYCLAGEPARK GESLOTEN

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

Looking for job: cle-
aning, ironing, hotel, res-
taurant. 0471/943 975

AUTOKEURING: geen 
tijd of zin, gpnsrd. dir. 
chauffeur doet dit voor 
u: afhalen van voertuig 
en gekeurd afl everen: 20 
EURO/keuring. Info: tel. 
0484 263 811

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

Hallo, voor de verkoop 
van jullie wagen mogen 
jullie mij ook eens op 
bellen zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0479 091 504

Te koop: mooie Vespa 
(klasse B) in uiterst goe-
de staat met 7000 km. 
Van mei 2020. 0492 519 
464. Enkel kras op het 
zĳ paneel.

Te koop kleerkastMunster 
buffet smoking h. kledĳ , 
hakselaar, porselein, bak-
oven. Tel. 03/605 13 41
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

Appartementen
Woningen
Gronden

Opbrengsteigendommen

DISCRETE EN SNELLE  AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431
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AARSCHOT  |  DOORNIK  |  EKEREN  |  GOUVY  |  HOGNOUL
LOUVAIN-LA-NEUVE  |  NANINNE  |  NINOVE  |  OLEN
SAINT-GEORGES  |  SINT-KATELIJNE-WAVER  |  ZWIJNDRECHT

Oh’Green Ekeren, Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

Volg ons via Ohgreen_beOh Green Belgiumohgreen.be

OPEN OP 11 NOVEMBER EN GESLOTEN OP DINSDAG.

NOCTURNE
10 november van 17u tot 21u

Ekeren

op je gehele aankoop

-10%
enkel geldig op 10 november  
en op vertoon van je  
My Oh’Green klantenkaart*

my
klantenkaartcarte de fidélité

 *Actievoorwaarden op ohgreen.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

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


