15 tot en met 26 november

Premium producten met straffe kortingen
BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

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

Gloednieuwe

CIVIC

Full Hybrid

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

/NP

1+1

GRATIS

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

*.0&2² :/73

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

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

WINTERJASSEN

bekijk onze brochure op onze website
.$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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Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

DE NIEUWE KOMPANIE

PROMOTIE IN DE SOEP !

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

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

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

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

SCHILDER
NODIG ?

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle
soorten schilder-, behangen pleisterwerken op maat.
Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com
0476 609 925

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 zĳn we daar echt wel in geslaagd. U mag dit
niet missen!
Rik wordt door zĳn vrouw aan de deur gezet een paar dagen voor hĳ zĳn 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. Zĳn 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 heerlĳke
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!

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

THERMISCH
ONDERGOED
VOOR BINNEN
EN BUITEN
D^ͳ,ZE
</^

Werft aan voor de zaak in Kapellen:

POETSVROUW
AFWASSER
STRIJKER
M/V - Fulltime

<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯͻKWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ͘'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

Solliciteren:
emelie@patisseriemanus.be
of neem telefonisch contact op via
0496 128 766
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Kaasmeester

De kaaslounge

Workshop

Nieuw: online webshop

&KULVWPDV*ODP

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

&UHHUVDPHQPHW-DHO
HQ(Y\HHQORRN
ZDDUPHHMHGHVKRZRS
HONNHUVWIHHVWVWHHOW

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 zondag 18/12 Voor nieuwjaar ten laatste op woensdag
28/12 Telefoon: 0475 809 206



,QGH]HZRUNVKRSOHHUMHHHQ
QLHXZHPDNHXSORRNHQPDDNMH
HHQSUDFKWLJKDDUDFFHVVRLUH

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

L

QRYHPEHU

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!

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

SCAN HIER

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

18-28 NOVEMBER

BLACK
DEALS
140

QQQQQQQQQQQQ

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familieﬁlms, dia’s,
oude ﬁlms (VHS, Hi8,
super8, DV)
op dvd/pc/usb
Omnivid videoproducties
0497 489 457

QQQQQQQQQQQQ
GRATIS OPRUIMEN van
inboedels garage kelder
enz. Bel vrĳblĳvend 0488
335 873

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



€
voordeel

B

A
T
G

7 kg
1400 t/m

adviesprijs
719

579
Wasmachine L6FSG74BV
 3UR6HQVHWHFKQRORJLHYHU]RUJWMH NOHGLQJEHVSDDUW ZDWHU HQ HQHUJLH (FR
ZDVSURJUDPPD·VHQHUJLH]XLQLJZDVVHQRSHHQUHFRUGWLMG=DFKWH3UR7H[WURPPHO
g.2,QYHUWHUPRWRUPHWMDDUJDUDQWLH2YHUORRSEHYHLOLJLQJPHW$TXD&RQWURO

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

Te koop: droog stookklaar brandhout. Mix van
verschillende houtsoorten. € 100 de kubieke
meter, los gestort. Gsm
0491 758 399



Ik zoek ﬂexi werk/week
daguren, eventueel als
extra nov. en dec. 0495
470 232


Ik geef bĳles Frans.
Tel. 0497/649 564


Goedkoop verwĳderen
en afvoeren van conif. en
hagen. Gr. off. 0487/715
534


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

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

Brasschaatse Film,

lingerie

ALGEMENE
KARWEIWERKEN
Bezettingswerk,
metsel, riool, gyproc, kelderdichting,
dak rooﬁng als ook
kaleien van gevels,
enz. Aan lage prĳzen,
45 jaar ervaring. Tel.

Tel. 03 651 49 71
Bredabaan 180
Brasschaat

0473/951 897

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



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

www.lingeriean.be
1 behainruilactie.be
E vrouwenondersteunenvrouwen
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Te koop kleerkastMunster
buffet smoking h. kledĳ,
hakselaar, porselein, bakoven. Tel. 03/605 13 41



Huiswerkbegeleiding,
Franse bĳles, Franse conversatie. Dit bij u thuis!
Ikleer123@outlook.com

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


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

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…

Tuinonderhoud, aanleg
en snoeiwerk. 0465/993
577 btw aanwezig.



Te huur: glv app. Leopoldslei 26 Brasschaat.
Tel. 0497/172 108



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: voleiken tafel
en zes eiken stoelen met
rieten zit aan 220 euro.
Daarnaast driedeurs spiegelkast (90*84 cm) met
verlichting voor badkamer aan 150 euro. Tel
0475 898 467

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

QQQQQQQQQQQQ

CASA CALLENTA
Casa Callenta is een warm
huis voor mensen met kanker
en hun omgeving. Wekelĳks
organiseren we verschillende
ontmoetingsmomenten.
Kom gerust langs en… breng
gerust iemand mee. Meer info
www.casacallenta.be
Ma 21/11 – 13u30 – wandelen
in het park
Do 24/11 – 12u30 – introductie
zorgmassage
Do 24/11 – 18u30 – infosessie:
Prostaatkanker… nog vaak een
taboe?!
Ma 28/11 – 13u30 – Workshop
‘Glad, scheren met open mes,
hoe doe je dat?’ @ Den Barbier
Do 1/12 – 13u30 – Workshop
Bloemschikken
Ma 5/12 – 13u30 – Workshop
Look good, feel better


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

TE KOOP:

INSTAPKLAAR EN PROPER
APPARTEMENT
OP PERFECTE LOCATIE
Het appartement is gelegen op een centrale ligging in regio
Kaart, Hoogboomsteenweg 24, op de 2de verdieping in een klein
appartementsgebouw. Je komt het appartement binnen in de ruime inkomhal en aan de voorzijde bevinden zich de woonkamer
met aansluitend de keuken. De grote ramen zorgen ervoor dat je
veel lichtinval hebt en het aangenaam vertoeven is. Aan de achterzijde van het appartement zijn de badkamer, apart toilet en 2
RUIME slaapkamers, alsook een berging. Via de grote slaapkamer heb je toegang tot een gezellig terrasje aan de achterzijde.
Deze heeft zicht op de gemeenschappelijke tuin. Bovendien is er
een garagebox achteraan die bij dit appartement hoort. De lage
gemeenschappelijke kosten (€ 55) zijn een pluspunt.

Prijs: € 229.000 + € 20.000 voor de garagebox

Tel. 03 633 12 29


Haar kinderen
Jacques en Christiane Olyslager ) Vervliet
Wim  en Simone Olyslager ) De Coster
Chris en Lieve Olyslager ) Heyde
Philippe en Ria Van Ruijssevelt ) Olyslager
Dirk en Katrine Olyslager ) Snoeckx
melden u, samen met haar klein) en achterkleinkinderen,
het overlijden van Mevrouw

 
     
10 mei 1924 – 8 november 2022
voorzien van de Ziekenzalving
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op   
in de Sint)Antoniuskerk, Armand Reusensplein
te Brasschaat ) Centrum.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.30 uur.
Aansluitend teraardestelling op de begraafplaats aldaar.

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief
ontvingen, gelieve dit bericht als dusdanig te beschouwen.
  : Familie Paule Meyer
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be
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Dameskleding
'ŝŐƵĞͻyĂŶĚƌĞƐͻWĞŶŶǇďůĂĐŬͻǀĂ^ƚƵĚŝŽ&ĂƐŚŝŽŶͻDŽƌĞdŚĂŶdŚĂƚͻZĂŝŶƐͻ>ĞƐŽƌĚĞƐͻŽ͛ǀŝĞͻsĂŶŽ

OPENDEURDAGEN VAN 9 NOVEMBER t/m 26 NOVEMBER 2022
dŝũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶĚĞƵƌĚĂŐĞŶǀĞƌǁĞŶŶĞŶǁŝũŽŶǌĞŬůĂŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶĚŝƌĞĐƚĞŬŽƌƟŶŐǀĂŶϭϬйŽƉŽŶƐǀŽůůĞĚŝŐĂĂŶďŽĚ͘
Bij een aankoop vanaf €150 krijg je een geschenk bovenop.
ŝũĂĂŶŬŽŽƉƵŝƚĚĞyĂŶĚƌĞƐĐŽůůĞĐƟĞŵĂĂŬũĞŬĂŶƐŽƉĞĞŶŐƌĂƟƐŽƵƞŝƚƚĞƌǁĂĂƌĚĞǀĂŶΦϮϱϬ͘
dŽƚĚĂŶ͗dĂŶŝĂ͕DĂƌŝŶĂĞŶZĂĐŚŝĚĂ
“Ik koop in Brasschaat”
Bredabaan 184 ͻ 2930 Brasschaat ͻ 03 651 31 21 ͻ www.larose-brasschaat.be ͻ info@larose-brasschaat.be
wij zijn steeds bereikbaar (03 651 31 21, 0475 772 659) voor afspraak en levering

Openlucht-expo
duurzame helden in Peerdsbos
Van 26 oktober tot 25 november 2022 organiseert de gemeente met ondersteuning van de dienst lokaal mondiaal
beleid en duurzaamheid een openlucht expo van de duurzame helden in het Peerdsbos.
De expo bevindt zich op het grasveld tegenover de parking
aan de Plataandreef in het Peerdsbos. Ze bevat 17 panelen
met info en portretten van de duurzame helden van Brasschaat en Tarĳa, waaronder Kabas, klimaatteam GIBO Heide
en het Voedselteam.
Nieuwigheid dit jaar is een uitbreiding met de duurzame
helden van Tarĳa, zoals het vrĳwillig brandweerkorps. In november komt er alvast een delegatie uit Tarĳa, onze stedenbandpartner uit Bolivia, op bezoek. Zĳ komen ideeën vergaren rond waterbeheer, bescherming van waterbronnen en
waterzuivering.

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

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

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


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

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


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

KONINKLIJKE SOC TENNIS & PADEL
ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE, NIEUWE UITBATING
VANAF JANUARI 2023!
Ƈ INTERESSE: INFO@SOCTENNIS.BE Ƈ

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

BREDABAAN 1157 - 2930 BRASSCHAAT

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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Volg een cursus bij Ligo in Kapellen
Slim met geld
- Prijzen vergelijken

Op school vroeger had
ik het niet makkelijk.
Bij Ligo leer ik veel.
Op mijn eigen tempo

— Wendy, 41 jaar

- Besparen in je huishouden
- Online administratie doen
Beter lezen, schrijven en rekenen
- Begrijpen wat je leest
- Korte briefjes schrijven
- Beter (hoofd)rekenen

Wil je meer info? Wil je je inschrijven?
Mail naar ilse.raicich@ligo-antwerpen.be

Ik volgde rekenles.
Rekenen helpt mij
bij het uitrekenen
van mijn budget.
— Laurent, 24 jaar

☏ 0472 19 04 93 (Ilse)
www.ligo.be/antwerpen
Waar?
Leslokaal “Promenade”
Antwerpsesteenweg 51, 2950 Kapellen

Leren
Verbinden
Versterken

GOUD- EN PELSAANKOOP
TURNHOUTSEBAAN 302 A - SCHILDE - TEL. 03-689 35 15
(tegenover de kantoren van Elite Reklaam)

WO.

DO.

VR.

ZA.

MA.

DI.

16/11

17/11

18/11

19/11

21/11

22/11

10-18 u

10-18 u

10-18 u

WIJ BETALEN TOT €60/GR

10-15 u

10-18 u

10-18 u

Brasschaatse Film,
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Sinterklaas Ontbĳt
in ‘t Klokkenhof
Zaterdag 3 & Zondag 4 december
9.00 tot 12.00
Ovenvers Brood, Pistolets en Sandwiches,
Kofﬁekoeken, Croissants, Gerookte Zalm,
Roerei & Spek, Worstjes en Tomaatjes,
Uitgebreid Assortiment Charcuterie & Kaas,
huisbereide salades: tonĳnsalade, Kip curry,
Filet Americain, Diverse Yoghurts en
Platte Kaas, Diverse soorten Vers Fruit,
Cornﬂake, Muesli’s en Flensjes, Kofﬁe,
Fruitsap, Appelsap, Chocomelk
Kids van 3-12 jaar €15.00
Volwassenen
€19,50 zonder Cava,
€24.50 met Cava
Tĳdig reserveren is aanbevolen
op 03 663 09 27
Verrassing voor de kids:
Zwarte Piet komt op bezoek

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
LQIR#NORNNHQKRIEHZZZNORNNHQKRIEH
'HNHXNHQLVDOOHGDJHQJHRSHQGYDQXXU
EHKDOYHRSPDDQGDJYDQXXU
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parkbodeactueel
inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

EXPO: WILLEM VERMOERE CHALK AND CHEESE
Antverpia, galerie Tsjeljoeskin
10 november - 22 december, tijdens
openingsuren Academie Noord

Feest voor de Brasschaatse senioren
Van 21 tem 27 november
vindt de Week van de Senior
plaats. Het ideale moment
om het aanbod voor de
Brasschaatse senioren in de
schĳnwerpers te zetten.

BOEKENSPEEDDATE
Deel je ervaringen en lievelingspassages.
Ga naar huis met een schat aan leestips!
Hoofdbibliotheek
23 november, 18:00 - 20:00

Wist je dat ...

JELLE CLEYMANS - ROUBAIX
Jelle brengt een ode aan het struggelen.
Hij probeert in zijn nieuwe songs de
schoonheid van het afzien te grijpen.
Theater Hemelhoeve
23 november, 20:00

• er drie lokale dienstencentra zijn met een

uitgebreide dienstverlening?
• er in de Remise een seniorendienst is die

allerlei cursussen organiseert en waar je
gezellig iets kan drinken?
• er een dienst ouderenzorg is die je
aanspreekpunt is in het doolhof van
toelages, ondersteuning en aanvragen?
• er een groot aanbod aan vrijwilligerswerk is
binnen de gemeente?

SAMEN LEZEN
Je wil lezen, maar alleen kom je er niet toe.
Samen lukt het! Schrijf in: 0488 04 44 28
Hoofdbibliotheek
24 november, 10:00-12:00

Dienst ouderenzorg
Van je zoektocht naar de juiste hulpverlening,
opvolging in een aanvraag voor een sociale
woning of de match met een gepaste
poetshulp? Deze dienst bekijkt samen met
jou welke mogelijkheden er bestaan om de
nodige zorg te krijgen.
» T 03 650 29 30, ouderenzorg@brasschaat.be

Vrijwilligerswerk
Heb je tijd over en wil je graag iets betekenen
voor anderen? Denk dan zeker eens na
over vrijwilligerswerk. Er zijn tal van
mogelijkheden. In de ldc’s, Remise of andere
gemeentelijke diensten. Meer info in de ldc’s
of bij Vonak.
» T 0491 62 99 31
» vrijwilligerspunt@brasschaat.be

Opkuis bladeren
De herfst heeft zich ingezet. Onze
groendienst is volop bezig met
het vele bladafval in de straten op
te ruimen. Helaas kunnen we niet
overal tegelĳkertĳd zĳn.
In elke straat van Brasschaat kuisen wij
éénmalig al het bladafval op. We wachten tot de
meeste bladeren gevallen zijn.

Lokale dienstencentra

We starten met de bomen in de Frilinglei omdat
de bladeren hier altijd als eerste vallen. Daarna
komen de straten rondom aan de beurt.
Na wijk Vriesdonk trekken we opeenvolgend
naar Maria-ter-heide, Mariaburg, Kaart en
Bethanie. De wijken Centrum en Driehoek neemt
Aralea voor zijn rekening.
Net zoals bij het sneeuwruimen is ook elke
bewoner verplicht om het fiets- en/of voetpad
vóór de woning vrij te houden. Je kan bladafval
verzamelen in bladkorven. Ook die worden door
onze groendienst leeggemaakt. Het is belangrijk
dat je in bladkorven enkel bladeren verzamelt
en bijvoorbeeld geen takken of ander afval. De
bladzuiger kan deze namelijk niet opzuigen.

Tijdens de feestweek bieden de lokale
dienstencentra verschillende activiteiten aan.
Wens je meer informatie over de werking,
spreek dan zeker een van de medewerkers
aan. Lukt het je niet tijdens de Week van
de Senior te passeren? Onze deuren staan
steeds voor je open:
• ldc Antverpia, T 03 660 58 00
ldc.antverpia@brasschaat.be
• ldc Maria-Ter-Heide Hove, T 03 663 77 07
ldc.mthh@brasschaat.be
• ldc Vesalius, T 03 650 25 72
ldc.vesalius@brasschaat.be

• Creamarkt: 21/11, ldc Vesalius, 14:00
• Griekse namiddag, optreden van Illias de
•
•
•
•
•
•
•
•

Remise en seniorendienst
Op 24 november is er een seniorenbeurs.
Tussen 13:30 en 17:00 presentatie van
verschillende organisaties, verenigingen en
gemeentelijke diensten, gericht op senioren.
Kom info inwinnen, geniet van een gratis
pannenkoek.
» T 03 651 24 87, senioren@brasschaat.be

24 NOVEMBER 2022 | 13:30-17:00
REMISE - GRAAF REUSENSDREEF 1
Gezellige informatiemarkt met o.a.
een voorstelling van OKRA’s, verenigingen,
Mantelzorg, Ouderenzorg, Buddywerking, LIGO,
Lokale Dienstencentra (ldc), hulpmiddelen
en nog veel meer.
Gratis pannenkoek voor elke bezoeker
(zolang de voorraad strekt)
Meer info: senioren@brasschaat.be

Programma
JAN DE SMET - OOK DE SINT STEEKT ZIJN
VINGER IN DE LUCHT
Jan De Smet weet kinderen als geen ander
te beroeren en maakt er een feest van.
Theater Hemelhoeve
26 november, 15:00

SENIORENBEURS

•
•
•
•
•

Sutter: 21/11, ldc Vesalius, 14:30
Kookworkshop met studenten AP
Hogeschool * : 22/11, ldc Vesalius, 9:45
Creamarkt: 22/11, ldc Antverpia, 13:30
Lezing Maak rijgeschiktheid bespreekbaar * :
22/11, ldc Vesalius, 19:00
Cybercafé ism GIB * : 23/11, ldc Vesalius,
10:00
Opendeur Samana Bezigheidsclub: 23/11,
ldc MTHH, 10:30-16:00
Verwenontbijt * : 24/11, ldc Vesalius, 9:30
Opendeur Samana Bezigheidsclub: 24/11,
LDC MTHH, 10:30-16:00
Seniorenbeurs in De Remise: 24/11, 13:3017:00
Muziekquiz * : 24/11, ldc MTHH, 14:00
Officiële opening beweegroute en
beweegbank: 25/11, ldc Vesalius, 10:30
Workshop WhatsApp * : 25/11,
ldc Antverpia, 13:30
Film Singing in the rain * : 25/11,
ldc Vesalius, 14:00
Infomoment Hoe kan ik alleen opstaan na
een val? * : 25/11, ldc Antverpia, 14:00

Een initiatief van de Brasschaatse Seniorenraad
ism de ldc’s en andere gemeentelijke diensten.

Alle info is te vinden in het DC-nieuws van november.
* verplicht vooraf inschrijven bij betreffende ldc

Onderneem jĳ in
Brasschaat?
Schrijf je snel in voor de
maandelijkse e-nieuwsbrief voor ondernemers
in Brasschaat. We houden je op de hoogte van
acties en promoties van detailhandel zoals de
Brasschaatse shoppingkalender, nieuwe
premies, regelgeving,…
Maar we brengen ook nieuws rond
wegenwerken, toerisme, duurzaam
ondernemen en meer. Schrijf je in
brasschaat.be/ondernemen/
e-nieuwsbrief-ondernemers
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Melkerij Peerdsbos
ZOEKT VOLTIJDS:

Presenteert: lezing door VRT-journalist

KELNER
BARMAN
AFWASSER
HULPKOK

KOEN WAUTERS

Mijn vader was priester,
mijn moeder non.
Dinsdag 22 november 2022, 14 uur.
Theaterzaal Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat

alsook

In zijn boek “Mijn vader was priester, mijn moeder
non” vertelt Koen over het heel bijzondere liefdesverhaal 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 radioreportage met zijn ouders horen. Dat alles onderƐƚĞƵŶĚ ĚŽŽƌ ƟĞŶƚĂůůĞŶ ĨŽƚŽ͛Ɛ Ƶŝƚ ŚĞƚ ĂƌĐŚŝĞĨ
van zijn ouders. Het wordt een boeiende voordracht
die niemand onbewogen zal laten.

JOBSTUDENTEN
en

FLEXI-JOBBERS
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

BMO-dirigent Marcel De Cauwer overleden

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

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

Met diepe droefheid in hun hart laten de leden van het Brasschaatse Mandoline Orkest aan de wereld weten dat hun
dirigent, Marcel De Cauwer, op 4 november 2022 op 80-jarige leeftĳd overleden is.
De muzikale carrière die Marcel achter de rug heeft, is een
zeldzaam gegeven in de wereld van de muziek. Een orkestlid dat meer dan zestig jaar aangesloten blĳft, en daarbĳ
ook nog eens zes decennia ononderbroken zĳn orkest leidt
als dirigent, kan gerust een unicum genoemd worden.
Marcel De Cauwer was lid van het BMO sinds het ontstaan
ervan in 1953, nog vóór de ofﬁciële oprichting van de vzw
twee jaar later. Wat begon als een schoolorkest, groeide uit
tot een volwaardig orkest, met een vĳftal concerten per jaar
en onder meer een eerste televisieoptreden in 1957. In de
beginjaren van het orkest was Marcel spelend lid, in 1962
werd Marcel op 20-jarige leeftĳd de nieuwe dirigent van het
BMO, en hĳ is dit tot op heden gebleven. In deze periode
van 60 jaar dirigentschap zĳn er meer dan 350 concerten
gegeven, 2 LP’s en 6 CD’s uitgebracht.
De passie voor tokkelinstrumenten in het algemeen, en de
mandoline in het bĳzonder, uitte zich in talrĳke geslaagde
bewerkingen van muziekstukken voor het BMO. Sommige
van deze bewerkingen worden nu tot over de landsgrenzen
heen vertolkt. De verscheidenheid van muziekstĳlen, van
klassiek tot ﬁlmmuziek, wordt zeer gewaardeerd. Weinig
mensen hebben zoveel betekend in de mandolinewereld
als Marcel.

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

Te koop: Instapklaar gelijkvloers appartement
met zuidtuin nabij centrum Brasschaat, Donksesteenweg 48, 2 slaapkamers, 2 badkamers, 167
m² bewoonbare ruimte,
695.000 EUR. Meer info:
Immoweb of
philip.peeters@soslaw.be


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


DRINGEND
GEZOCHT
.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
-REVWXGHQWHQ09
Brasserie
De Hoge Boom
+RRJERRPVWHHQZ
2350 Kapellen
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Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting
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appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!
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0487/286 430

NEOS BRASSCHAAT

“MIJN VADER WAS PRIESTER, MIJN MOEDER
NON”, LEZING DOOR KOEN WAUTERS.
Dinsdag 22 november 2022 om 14 uur. In zijn boek “Mijn
vader was priester, mijn moeder non” vertelt VRT-journalist
Koen Wauters over het heel bijzondere liefdesverhaal 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 radioreportage horen. Dat alles ondersteund door tientallen foto’s
uit het archief van zijn ouders. Het wordt een boeiende
lezing die niemand onbewogen zal laten. Plaats: Theaterzaal Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat. Prijs (drankje
inbegrepen): 7 euro voor leden van NEOS, 10 euro voor
niet-leden. Inschrijven: bij voorkeur door overschrijving op
rekeningnummer BE90 4151 1545 1132 van NEOS-Brasschaat met vermelding “Wauters 22 nov”, ten laatste op 19
november. Info: Jan Ruts – 0473 84 09 53.

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

EEN WARME SINTERKLAAS-OPROEP AAN BRASSCHAAT
VANWEGE DE ORDE VAN TEMPELIERS MET PLICHT
Graag zouden we, als orde van de Tempeliers met Plicht,
minderbedeelde kinderen speculaas of chocolade willen
geven voor Sinterklaas. Dit kan door bij de deelnemende
bakkers iets te kopen en daar achter te laten, zodat wij het
kunnen uitdelen. De deelnemende bakkers zijn: Manus
Brasschaat, Co-Pains Brasschaat, Bakkerij Vossen in Mariaburg en Bakkerij Smouts op de Lage Kaart. Kinderen mogen niet denken dat ze niks krijgen omdat ze stout zouden
zijn. Daarom hebben we voor 500 kinderen hulp nodig.
Geef ze een Sinterklaas en maak een kind gelukkig. Alvast
bedankt voor de warme steun! Martine Smits, Commander
orde van de Tempeliers met Plicht. 0475 809 206.

V&G Bestratingen BVBA
Sierbestrating • Opritten • parkings
Terrassen • Aanleg tuinpaden
Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40
info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be

GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

Zaaien van nieuwe gazons en herst. van oude
gazons. Gratis offerte.
0487/715 534


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 bijverdienste voor dame. Tel.
0496/141 201 na 19u



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



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


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


Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031



Te koop gevraagd: appart. 1 slpk + kleine slpk +
kelder, Centr. Brasschaat.
Antwoord:
de.backer.29@telenet.be


VERLSAGEN EN STANDEN
Achtkamp Brasschaat
WWW.ACHTKAMP.BE

Natuurleien - Pannen - Roofing - Goot- en Gevelbekleding
Dakramen - Lood-, Koper- en Zinkwerken - Gratis prijsofferte

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Nieuwdreef 121 - 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.
TE HUUR:
SCHOTEN: Alfons Servaislei 18 – Ruim (190m²),
zonnig appartement omgeven door mooie parktuin:
hal met vestiaire en ingemaakte kasten, WC met
lavabo, living met open haard, ingerichte keuken met
koele berging, berging, slaapkamer met dressing,
badkamer en WC , slaapkamer met douchecel, terras
voor-en achteraan, onderaardse garage en kelder. (
huur : 1.300 € + 320 € maandelijkse kosten / inclusief
verwarming, warm en koud water )
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

Winter op Wielen – 20 november 2022
Na de succesvolle oktobereditie opent het Winter op Wielen-team opnieuw de bareel aan
Perron Noord. Een gezellige bijeenkomst van oldtimerliefhebbers met of zonder voertuig van
minimum 25 jaar jong. Zondag 20 november a.s. van 10u tot 13u op de vertrouwde locatie te Brasschaat. Belangrijke mededeling voor alle edities van Winter op Wielen. De toegang naar de Vliegveldlaan langs de Essensteenweg (ter hoogte van de Aeroclub) is tijdens
de edities van WoW niet toegankelijk! Enkel de toegang via de Ploegsebaan naar de Licht
Vliegwezenlaan wordt opengesteld tussen 10u en 13u! Voor meer informatie kunnen jullie
steeds de website en/of Facebookpagina raadplegen www.facebook.com/WoWBrasschaat of
https://winteropwielen.wixsite.com/winteropwielen
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DAK - GEVEL - ISOLATIE

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

Sinterklaas met 2 pieten
bij u aan huis of kinderfeestje, bel de hoofdpiet
gerust even op voor alle
info of afspraak.
0491 758 399


Okra Kaart Brasschaat

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Viergeslacht
De kleine Tiebe zorgde op 28 oktober 2022 voor een viergeslacht bij de familie Van Den Heuvel. Hij ligt in de armen van
vake Jos (88) naast papa Wout (28) en opa Luc (59).



Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Gratis: allerhande heren
moto kledij, maat L à XL.
0485 601 520



Ik zoek een tweedehandswagens, benzine,
handgeschakeld, van eerste eigenaar en ongevallenvrij. Geschikt om te
leren rijden, mijn budget
is € 8.500. 0477 366 028


Bijles frans: ervaren lkr
geeft bijles aan huis 1215 jarigen. Gsm 0496
693 122



Thaïs Vanderheyden. Die naam zegt u misschien
niet veel. Uw kinderen kennen dan wellicht wel de
Spiekpietjes. Deze figuurtjes zijn ontsproten uit het
creatieve brein van Thaïs
Vanderheyden uit Maria-ter-Heide. Over deze
Spiekpietjes heeft Thaïs nu een heuse musical gemaakt die in de grote zalen wordt opgevoerd.
De Spiekpietjes zijn de kleine hulpjes van de Sint.
Zij verstoppen zich al tien jaar lang in en rond de
huizen om te kijken of de kinderen wel braaf zijn
geweest. Ze ontdekken ook de verlanglijstjes van
de kinderen. Op die manier komt de Sint te weten
voor welke cadeaus hij moet zorgen.
Het is een heus succesverhaal geworden. Thaïs
verkocht al meer dan een half miljoen exemplaren
van haar boeken. Ze heeft inmiddels ook al enkele
minimusicals achter haar naam staan en nu achtte
ze de tijd rijp voor een grote musical die wordt
opgevoerd in de Antwerpse Stadsschouwburg, het
Kursaal in Oostende en Trixxo in Hasselt.
De rollen van de Spiekpietjes worden gespeeld door
acteurs. Zij lopen tussen zeer grote voorwerpen.
De musical heet “Paniek in de speelgoedfabriek”.
Het publiek volgt de Spiekpietjes die een rondleiding krijgen doorheen het speelgoed- en snoepgoedfabriek van Sinterklaas. Maar plots ontstaat er
paniek omdat de brave-kindjes-meter tilt begint te
slaan. Hoe meer brave kindjes er zijn, hoe meer die
meter de hoogte in gaat. De Spiekpietjes moeten
een oplossing zoeken voordat de speelgoedfabriek
ontploft. Maar ze weten wat doen: met veel vieze
woorden en hulp van de kinderen lukt het misschien om de meter tot bedaren te brengen.
In dit tiende jaar van de Spiekpietjes bracht Thaïs
nog twee boeken uit. In “De Spiekpietjes gaan
naar school” komt de lezer te weten wat de figuurtjes allemaal leren op hun bijzondere en grappige
Spiekpietjesschool. In “Bedtijd” leren we de rituelen
kennen die aan het slapengaan voorafgaan.

Gezocht: huurappartement met 2 slaapkamers (max. €875) voor
bevriend, hardwerkend
Oekraïens koppel met
zoontje van 10 dat in
Belgïe nieuwe toekomst
wil uitbouwen. Beiden
hebben een job. Voor
meer info: Petra Larosse,
tel. 0475/461 992



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



Vrouw zoekt werk. Huishoudh., poetsen, strijk.
erv. Spr Eng. 0487/677
369



Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen defect zijn. Geeft
goede prijs. tel. Peter.
0496/433 007


Te koop meisjesfietsen:
l. blauw + mand, zwart +
mand. 0475/264 293



Ik zoek tweedehands
houten werkbank met
bankschroef. 03/653 24 05


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



Te koop: droog brandhout thuis gebracht
0495 914 096


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


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

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

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


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


Goedk. leegruimen
van uw tuin, planten,
h a g e n , e n z . G r. o ff .
0487/715 534

Te koop: uit privé werken
van BANKSY POW editie
50x70cm getekend en
certificaat reageren op
charles.neyens2@gmail.
com (3 stuks)


Zoek niet verder

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Te huur: Maria-ter-Heide, Berrélei. Vol. gerenov. glv app. 50 m², 1
slpk. tuin. onm. vrij tel.
0475 222 530

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Schilderwerk en renovatiewerk. 0465/993 577
btw aanwezig

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
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NATIONALE STERRENKIJKDAG KSGA VZW

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

St.Antoniuslei 95-97, Brasschaat, inrit parking Boskapellei,
ingang langs de achterzĳde van het gebouw, eerst met de
lift naar de 3de verdieping en daarna met de trap naar het
torenlokaal 4.0 in de nok van het dak. Vrĳdag 2 december 2022 vanaf 19.00u. Het programma: voordracht door
bestuurder dhr Arthur Schoeters “Ruimtevaart actueel”. Bĳ
slecht weer is er een vervangprogramma voorzien nl. sterrenbeelden bekĳken met de computer. Iedereen is welkom, de inkom is gratis. De “ruimte” in ons torenlokaal en
op het dak waar we door de telescopen kĳken is beperkt,
daarom graag eerst uw bericht (per mail) of we u mogen
verwelkomen: ksgabrasschaat36@yahoo.com

Looking for job: cleaning, ironing, hotel, restaurant. 0471/943 975



Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel- en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken, e.a. Tel.
0494/160 412



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


Alle soorten dakwerken. Pannen roofing
schouwen etc ook kleine
werken 0491 758 399

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

Ambachtelĳke pralines,
“La
Pr a l i n e ”.
Isabellalei 87, Ekeren tussen 15u-17u.

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

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

s

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be

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

Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedkoop verwĳderen coniferen en laurierhagen, uitfr. stronken.
0498/714 812


www.Bomenpatrickgeerts.be

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

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

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

erkende professionele plaatser van

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

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS
GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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
Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN,
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

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

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
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

/0(!,).'ȩ(5)365),ȩ./6%-"%2
-!!.$!'ȩ14 NOVEMBER
$).3$!'ȩ15 NOVEMBER
7/%.3$!'ȩ16 NOVEMBER
$/.$%2$!'ȩ17 NOVEMBER
62ǡȩ$!'ȩOPHALING KGA
:!4%2$!'ȩOPHALING KGA
-!!.$!'ȩ21 NOVEMBER
$).3$!'ȩ22 NOVEMBER
7/%.3$!'ȩ23 NOVEMBER
$/.$%2$!'ȩ24 NOVEMBER
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING

Kwalitatief
juridisch advies
šěƪʅěěţʅěȂ
ʅʅčŀħţƪěʅěţ
ƓěƖƞůůţŘŀŒŕěʅĔůƞƞŀěƖůƓǊůŘĴŀţĴ

OPHALINGȩ+'!ȩOPȩ
ZATERDAGȩENȩZONDAG

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
%ěʅðƪěƖƞŘěŀʅȍȋʅɉʅƖðƞƞčĻððƪ
Kantoor Antwerpen:
gěůƓůŘĔƓŘððƪƞʅȌȋʅɉʅţƪǋěƖƓěţ

ɉʅ ůţƪƖðčƪěţ
ɉʅ MðţĔěŘƞƖěčĻƪ
ɉʅ MƲƲƖĴěƞčĻŀŘŘěţ
ɉʅ ƲƖĴěƖŘŀŒŕʅƖěčĻƪ
ɉʅ ÚěƖŕěěƖƞƖěčĻƪ
ʅ ɢƓůŘŀƪŀěƖěčĻƪČðţŕɖƖěčĻƪƞČŀŒƞƪðţĔɣ

ɉʅ RţǊůƖĔěƖŀţĴʅůţČěƪððŘĔěʅĳðčƪƲƖěţ
ɉʅ ®čĻƲŘĔČěšŀĔĔěŘŀţĴ
ɉʅ ðţţěšŀţĴƞɮČůƲǋƖěčĻƪ
ɉʅ ÚðƞƪĴůěĔƖěčĻƪ
ɉʅ £ěƖƞůţěţɮʅěţʅĳðšŀŘŀěƖěčĻƪ
ʅ ɢůɐðɐʅěčĻƪƞčĻěŀĔŀţĴʅěţʅůšĴðţĴƞƖěĴěŘŀţĴɣ
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Zonnig en ruim app. met 2 slpkrs.,
apart bureau en tof terras op zeer
centrale ligging vlakbij winkels,
scholen, openbaar vervoer en Park.
! Nieuwe keuken ! EPC 93 ! Lift !

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

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 15/11 om 20u: “Maigret” (2022)
Dinsdag 22/11 om 20u: “Nowhere Special” (2021)

Te koop: scootmobiel
Sterling Diamond voor
binnen en buiten, Radius 30km prijs €750.
0486/977 986

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



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

Wĳ kopen boeken
0473 982 564

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


Looking for job, warehouse, painting, garden,
logistics. 0465/307 582

Ik zoek werk als kuisvrouw. Wassen, strĳken,
helpen in huishoudw.,
j a re n l a n g e e r v a r i n g .
0483/101 915


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

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.


Tuinwerk en schilderen.
0466/464 299

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
Denys & C•. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be


LP’s, singles ik koop
collecties jazz, pop tot
klassieke cd’s, strips,
Caravan te koop ge- boeken, hifi installaties,
vraagd: liefst in gde st. pick-ups, verzamelingen.
Mag oud zĳn. 0495 529 527 Beste prĳs. 0475/376 496

UW EIGENDOM
SUCCESVOL
VERKOPEN?

03 337 50 70
TE KOOP

VRAAG UW
GRATIS
SCHATTING
AAN!

03 375 51 51

TE KOOP

Rode Kruislei 25

Bredabaan 40

www.vbpartners.be

www.vb-luxe.be
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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

Brekelen 44 | 2990 Wuustwezel
03 669 89 86 | 03 669 89 87
info@vanlooverenparket.be
www.vanlooverenparket.be
BEZOEK ONZE
VERNIEUWDE SHOWROOM

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

