inBrasschaat

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

67e Jaargang nr. 47 23 november 2022
Gloednieuwe

CIVIC

Full Hybrid

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

black friday
and
saturday!

Verschillende
merken aan
zotte prĳzen:
Fendi, Persol,
Joshi, Lafont,
Neubau, Oakley, ...

/NP
114 G/KM CO² (WLTP)

Wij gaan voor goud

T. 03 633 09 88
LQIR#RMKEHȈZZZRMKEH
%UHGDEDDQȈ%UDVVFKDDW

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT 'LQVGDJ%LVW:LOULMN
:RHQVGDJ*LWVFKRWHOOHL'RQGHUGDJ6W/HQDDUWV
9ULMGDJ :LMQHJHP              =DWHUGDJ 6FKRWHQ

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

dave.parys@proximus.be

Colortactics
meesters in schilderwerk

Alle binnen- en
buitenschilderwerkEn
decoratieve technieken - behang

0479/02.69.94
info@colortactics.be
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JAA

Gebit
gebroken?

R

OPENDEURDAGEN OP 26 EN 27 NOVEMBER
Officiële
invoerder van

Doorgedreven
expertise en een
betrouwbare service.

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

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



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

CINEMA polygoon BRASSCHAAT



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



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

Dinsdag 22/11 om 20u: “Nowhere Special” (2021)
Vrĳdag 25/11 om 20u: “The Duke” (2020)
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.


Antwerpsesteenweg 79 - 2940 Hoevenen-Stabroek
www.antwerpmotorhomes.be

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

Na Covid is er nu de economische crisis die ons zorgen
baart. Spĳtig genoeg heeft kanker daar geen last van en
moeten we ons blĳven inzetten deze kwaal onder controle
te krĳgen. Alhoewel reeds 2/3 van de meer dan 40000 jaarlĳkse nieuwe kankerslachtoffers de ziekte bedwingen betekent dit wel dat er nog 1 op 3 eraan sterven en dat mogen
wĳ niet laten gebeuren. Daarom zetten wĳ ons met Bikeaid.
be (www.bikeaid.be) in om het kankeronderzoek te blĳven
steunen en dat willen wĳ onder andere doen met de opbrengst van deze krokettenverkoop.
Wat bieden wĳ:
A. Abdĳkaas Grimbergen kroketten
12x65g
€15
B. Noordzee Garnaalkroketten
12x65g
€30
C. Fazant Brabançonne Kroketten
12x65g
€23
D. Bikeaid Mix Deluxe tapaskroketjes
6x10x20g
€33
Bestellen kan per mail: ronny.augustyns@bikeaid.be met
melding van keuze A, B, … met het aantal pakketten per
gemaakte keuze. Ofwel door het invullen van de bestelbon
via bĳgevoegd QR code. Uiterste besteldatum:11/12/2022.
Betalen: door storting op rekening BE62 0018
5702 2661 met vermelding van naam, keuze
en aantal pakketten per keuze.
Afhalen: op 17/12/2022 tussen 10u – 14u aan
het Louis De Winter stadion, gemeentepark in
Brasschaat.

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Lasagna van krab en zalm met bladspinazie
Varkenshaasje met warme groenten en puree
Steak van Belgisch wit-blauw met frietjes
Mosselen met frietjes
Tongrolletjes, Dugléré met puree

Bredabaan 262, Brasschaat

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

Reserveren: 03 653 48 77

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Kaasmeester

De kaaslounge
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 zondag 18/12 Voor nieuwjaar ten laatste op woensdag
28/12 Telefoon: 0475 809 206
Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

18-28 NOVEMBER

Antieke klokken

BLACK
DEALS

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT
Daarom is
Line fan
van Argenta

www.HandsOnTime.be

345

€
voordeel

ZANDSTRALEN

Word ook fan
op argenta.be

LUCHTGOMMEN
75$33(10(8%(/(1
DEUREN
…
*UDWLVRႇHUWH
Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS


adviesprijs
744

399

WWW.AIR&21&(37%(

Zo simpel kan het zijn.

6,7 L
1200 w

Keukenrobot KVL4220S
7UDSORRVUHJHOEDUHVQHOKHGHQSXOVHIXQFWLH
$FFEOHQGHUGHHJKDDNPHQJKDDNNORSSHU
 EDOORQJDUGHYOHHVPROHQ

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts


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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RAAMGARNIERING - HUISHOUD- & DECORATIELINNEN
TAFELLAKENS - BED- & BADLINNEN
INTERIEURSTUKKEN - KUSSENS - DONSDEKENS - TAPIJTEN

Lexington

Alexandre Turpault

Casamance

Casamance

Alexandre Turpault

Lexington

Ann Verbruggen Interieur verwelkomt de feestdagen met een nieuwe collectie in warme tinten.
Ontdek de mooiste stoffen en interieurartikelen.

ALLES OP MAAT EN TOCH NIET DUURDER!
Zondag 11 en zondag 18 december
open van 13 tot 17 uur.
Exclusieve partner van:

Exclusieve partner van:

HOME

Libeco Home - Casamance - Decoline - Graccioza - Alexandre Turpault - Toppoint - Lexington - Lano - Ezcaray
Desso - Live In - Hanskruchen - Christian Fischbacher - Kleine Wolke - Brun De Vian-Tiran - Prestigious Textiles

Bredabaan 154-156

|

2930 Brasschaat

|

03 645 70 33

|

www.annverbruggeninterieur.be

....volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van nieuwigheden en acties.
Welkom: maandag op afspraak, dinsdag > vrijdag van 10u - 13u & 14u - 17.30u, zaterdag doorlopend van 10u - 17.30u.
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Ann Ockers
Medische pedicure
aan huis.
€ 26
BE 0883.756.508

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ

0495/10.25.65

8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

Gratis Fluo boekentashoezen
voor schoolgaande fietsers

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Nu de nachten langer duren en het in de namiddag ook veel
sneller donker is, wil N-VA Brasschaat de zwakke weggebruiker wĳzen op het belang van een goede verlichting én het
dragen van ﬂuorescerende kledĳ. Een ﬁetser of voetganger
zonder ﬂuo wordt in het donker immers nauwelĳks gezien.
Daarom deelde N-VA Brasschaat op donderdag 10 november in alle vroegte ﬂuo boektashoezen uit aan de voorbĳﬁetsende jeugd en ouders.

QQQQQQQQQQQQ

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

GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

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

ONTHAAL MEDEWERKER
Op zoek naar een nieuwe werkervaring dichtbij huis?
Heb je uitstekende administratieve en communicatieve vaardigheden?
Dan is deze vacature iets voor jou.

Wie zijn wij?

Advox biedt gespecialiseerd juridisch advies in familierecht, strafrecht, onroerend goed, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
Wij zijn een dynamisch kantoor met een 50-tal gedreven advocaten
en juridische medewerkers, ondersteund door een enthousiast
team van administratieve medewerkers.

&ƵŶĐƟĞ

Je gaat aan de slag in een groot en ambitieus advocatenkantoor
waarin je een belangrijke rol zal spelen. Waar nodig neem je
initiatieven zodat de algehele werking van het onthaal en het
kantoor geoptimaliseerd kan worden.





-HVWDDWLQYRRUHHQYULHQGHOLMNHQZDUPRQWKDDO
-HEHQWKHWHHUVWHDDQVSUHHNSXQWYRRUDORQ]HFOLsQWHQ
-HKDQGHOWRSHHQSURIHVVLRQHOHZLM]HDOOHLQNRPHQGHRSURHSHQDI
-HYHUOHHQWRQGHUVWHXQLQJELMGLYHUVHDGPLQLVWUDWLHYHWDNHQ
waaronder dictaat. Je kan snel en accuraat typen

Wat verwachten wij van jou?









3URIHVVLRQHHOHQUHSUHVHQWDWLHI
8LWVWHNHQGHNHQQLVYDQ06Rϒ
FH
(HQ³RSHQPLQG´YRRUGLJLWDOLVHULQJ
&RPPXQLFDWLHIGLVFUHHWHQSURDFWLHI
6WHUNHDGPLQLVWUDWLHYHYDDUGLJKHGHQ
:HUNHUYDULQJLQJHOLMNDDUGLJHIXQFWLH
8LWVWHNHQGHNHQQLVYDQGH1HGHUODQGVHWDDO
3XQFWXHHOHQNDQYHUVFKLOOHQGHWDNHQFRPELQHUHQ

Aanbod





(HQYROWLMGVHMRE
Een competitief salarispakket in functie van je ervaring
Je maakt deel uit van een modern en dynamisch kantoor
$DQJHQDPHHQFROOHJLDOHZHUNVIHHULQKDUWMH%UDVVFKDDW

WƌŽĮĞů

Wij zijn op zoek naar een administratieve duizendpoot die
houdt van afwisseling en die ons team versterkt met zijn/haar
aanstekelijk enthousiasme en glimlach. Een energieke “teamplayer”
die oprecht interesse heeft in mensen, zin heeft voor verantwoordelijkheid, zelfstandig kan werken en dit met oog voor detail.
&OLsQWJHULFKWKDQGHOHQHQGHQNHQ]LMQHHQDEVROXWHYHUHLVWH

advox.be

INTERESSE?
0DLOMH&9IRWR
én motivatiebrief naar
bruno.pepermans@advox.be
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Heeft u klachten aan voet, enkel, knie, heup of lage rug?

- Algemene voetbehandelingen - Podologische zolen
- Biomechanisch onderzoek
- Vervaardigen van nagelbeugels/ortheses
,OUNGY ȩ&RILINGLEIȩ ȩȩ"RASSCHAATȩsȩȩ

www.podologievansinay.be
Ik zoek tweedehands houten werkbank. 03/653 24 05


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


Schilderwerk en renovatiewerk. 0465/993 577
btw aanwezig


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

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

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

Wĳ kopen boeken
0473 982 564

6

Geslaagd Sint-Maartenfeest op kinderboerderij Mikerf
11 november is weer gepasseerd, en dat betekent dat het op kinderboerderĳ Mikerf groot
feest was. Sint-Maarten werd gevierd door honderden kinderen, jongeren en hun ouders en
grootouders. In de namiddag konden ze op het erf al terecht voor vertellingen, een bezoekje
aan de dieren of een lekker ĳsje. Gevolgd door het maken van een eigen bietenlantaarn.
Daarmee vertrokken ze op wandeling in het avondschemer. In de lange trein sloten ook heel
wat gezinnen aan met hun mooie eigen gemaakte lantaarns en lampjes. Zo kreeg de stoet
een nieuwe recordlengte! Op het eindpunt stond Sint-Maarten zelf iedereen te paard op te
wachten. Begeleid door fakkels leidde hĳ hen naar de wei alwaar hĳ zĳn mantel deelde met
een bedelaar en alle kinderen blĳ kon maken met een gratis wafel en kopje warme chocomelk. Bĳ het gezellige en grote Sint-Maartensvuur konden alle aanwezigen nog nagenieten
van een prachtig geslaagd feest. Genietend van elkaar en van een drankje van de cafetaria
of de jeneverbar. Gezelligheid troef onder de prachtige verlichte bomen op het erf. Wil je er
volgend jaar ook bĳ zĳn, schrĳf dan alvast opnieuw 11 november in je agenda!

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


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


s

©TomVD

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

ALGEMENE
KARWEIWERKEN

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

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





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

0473/951 897

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…



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


Ik geef bĳles Frans.
Tel. 0497/649 564

zoekt

KOK
FLEXIJOBBERS
zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

SCHITTERING IN KINEPOLIS
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op zaterdag 19 november 2022 van
12u tot 18u en zondag 20 november 2022 van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-,
edelstenen- en fossielenbeurs ‘INTERGEM 2022’. Het gebeuren vindt plaats in het ‘Event Center’ van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met
tramlĳn 6.
Door zĳn grote verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite waard.
INTERGEM 2022 zet de deuren niet alleen open voor specialisten ter zake. Iedereen die beroepshalve of vanuit liefhebberĳ met deze tak van de natuurwetenschappen te maken heeft,
voelt zich erdoor aangetrokken. Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwĳfeld geboeid door
die wondere wereld van mineralen, door die pracht aan kleuren en kristalvormen... Ook juwelen met mineralen en fossielen schitteren in al hun pracht.
Tĳdens de beurs kan men ook nu weer gratis zĳn edelstenen op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de vraag kan voldoen). Kinderen mogen zelf aan de slag bĳ de
demonstraties fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de wedstrĳd om
een mooi mineraal te winnen. In het cafetaria zĳn broodjes en drank verkrĳgbaar. Inkom 5€ per
persoon – kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking. Wie meer inlichtingen wenst over deze
beurs kan hiervoor best contact opnemen met Suzy Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 049614 65 03 of per E-mail: suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be website: www.acam.be
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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
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
Op zaterdag 26 november zullen Sinterklaas en zĳn Pieten een volledige
dag aanwezig zĳn voor de Brasschaatse kinderen om er samen een groot
feest van te maken. PIVOLTÉ en de Koninklĳke Jachthoornkring "Jagermeesters van Sint Hubertus" Brasschaat zĳn ook van de partĳ.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

Sintelligente brievenbus
Ook Sinterklaas gaat mee met zĳn tĳd en maakt gebruikt van moderne technologie. Kinderen die een tekening of een briefje hebben voor Sinterklaas
kunnen dat in de Sintelligente brievenbus stoppen. Deze brievenbus weet
meteen wat er met je brief of tekening moet gebeuren. De Sintelligente
brievenbus is beschikbaar op elke stopplaats.
De Sint persoonlĳk ontmoeten
De Sint wil graag zĳn kleine vrienden ontmoeten op het Kasteel van Brasschaet. Om een en ander vlot te laten verlopen is het nodig dat je je vooraf
inschrĳft met een tĳdsslot tussen 16 en 18 uur. Het ontmoetingsmoment
is bestemd voor kinderen tot 8 jaar. Je dient enkel jouw kind in te schrĳven. Een kind of meerdere kinderen dient steeds vergezeld te zĳn van een
begeleider. Op het gereserveerde uur dient u zich aan te melden aan de
inkom links aan de trappen van het Kasteel van Brasschaet. Is het nog niet
aan jullie, kan u steeds terecht in het Sint-dorp voor een hapje, drankje en
kindvriendelĳke activiteiten. Inschrĳven via www.brasschaat.be/sint
Sinterklaasstoet
Om 14 uur vertrekt de Sinterklaasstoet aan de Prins Kavellei richting Zegersdreef. Mis het niet!
Sinterklaasjournaal
Wil je alvast wat voorpret, bekĳk dan zeker het Sinterklaassjournaal. Je kan
dat bekĳken op www.brasschaat.be/sint of www.brasschaatseﬁlm.com
Tot zaterdag!
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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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Jullie kennen Willy Grimon nog wel. Deze Brasschaatse gewezen brandweerman is van beroep
ambachtelĳk trapbekleder. Hĳ is in ons land de enige die dit doet. Zo kreeg hĳ enkele maanden geleden de opdracht de trappen van het gerenoveerde
Antwerpse stadhuis te bekleden.
Willy, inmiddels bĳna 76, is nu begonnen met les
te geven in het Stedelĳk Onderwĳs voor volwassenen. De leerkrachten van Encore in de Antwerpse
Zonnestroomstraat waren op zoek naar iemand die
een halve dag kon komen demonstreren hoe je
trappen bekleedt. Willy ging er met plezier op in en
kreeg enige tĳd later de vraag of hĳ geen module
van 15 weken wilde komen geven.
“Ik heb toen natuurlĳk wel getwĳfeld want ik heb totaal geen ervaring met lesgeven. Maar het is me tot
nu toe geweldig meegevallen. Ik moet wel zeggen
dat ik na een dag van acht uur lesgeven behoorlĳk
moe ben. Maar ik ben zeer blĳ dat ik mĳn expertise
kan doorgeven. Iedere baas is wanhopig op zoek
naar mensen die kunnen vloeren en dan nog meer
speciﬁek trappen bekleden. In mĳn klas zitten zeven
leerlingen, allemaal nog jong maar wel ouder dan
achttien. Na deze module kunnen ze zo in een job
stappen”, zegt Willy.
Het duurde niet lang vooraleer Willy het respect
had van zĳn leerlingen. Tĳdens zĳn eerste les liet hĳ
zien hoe hĳ geblinddoekt een stuk tapĳt kaarsrecht
sneed. Hĳ voegde eraan toe dat zĳ dat na enkele
maanden ook zouden kunnen. “Ze stonden me met
open mond aan te gapen, maar ze waren ook wel
direct mee in mĳn verhaal. Onder de zeven leerlingen zit één meisje.”
De adjunct-directeur van de school is alvast in de
wolken met de komst van Willy. “Hĳ is bĳzonder populair, zowel bĳ zĳn studenten als bĳ zĳn collega’s.
Wĳ hadden echt zo iemand nodig. Het is de bedoeling dat Willy zĳn collega’s op weg zet zodat ze later
zelfstandig verder kunnen”, zegt adjunct-directrice
Ellen Janssens.

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


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

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



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


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

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

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

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

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

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
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inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

WILLEM VERMOERE - LEZING
Lezing over zijn lopende expo Chalk
and Cheese (nog tot 22 december in
Antverpia, galerie Tsjeljoeskin, tijdens
openingsuren Academie Noord).
Academie Noord
1 december, 19:30
SAMEN LEZEN
Je wil lezen, maar alleen kom je er niet toe.
Samen lukt het! Schrijf in: 0488 04 44 28
Hoofdbibliotheek
1 december, 10:00-12:00
WE ARE FAMILY - EXPO
Tine en Ann Brouw zijn samen opgegroeid
in een kunstminnend, warm gezin. Ze
nodigen hun ouders uit voor een intieme
groepstentoonstelling.
Sint-Jozefskapel
2-4 en 9-11 december, 14:00 - 18:00
LOTGENOTENSAMENKOMST VLAAMSE
LIGA FIBROMYALGIE PATIËNTEN
Ontmoet mensen die in dezelfde situatie
verkeren. Ze staan je bij en geven je
inzicht om beter of anders met je situatie
om te gaan.
Prins Kavelhof
2 december, 14:00
VOORLEESUURTJE MET SINT & PIET
Sinterklaas en zijn Pieten houden even
halt in de bib. Ze geven snoep weg en
lezen de leukste verhaaltjes voor.
Hoofdbibliotheek
3 december, 10:30
ELLIS & PLEUN - EERST
Eerst: een ode aan alle tweedes, derdes
en laatstes in de wereld.

Theater Hemelhoeve
3 december, 20:00

Voetpad
Bredabaan
Centrum
Door recente werken
van Proximus voor het
aanleggen van het
fibernetwerk werd het
voetpad niet overal even
netjes teruggelegd.

Omdat dit nu door de nakende
winterperiode ook niet meer
mogelijk is, ijveren we ervoor
om de werken in februari
opnieuw te laten aanvatten om
het voetpad terug in haar normale staat te brengen. We willen het voetpad namelijk niet
terug openleggen tijdens de
Sinterklaasstoet, eindejaarsshoppen en soldenperiode.
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appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com
0476 609 925

0487/286 430
www.Bomenpatrickgeerts.be

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.



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

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

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

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


Deuromlijsting

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

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


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

QQQQQQQQQQQQ

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

Proﬁciat aan Liliane Blommaert, zĳ gaf op de bloedinzameling van het Rode Kruis, op 7 november, voor de 100ste
keer bloed. Liliane is een heel trouwe donor die hiervoor
al minstens 25 jaar regelmatig bloed komt geven. Hierdoor
heeft ze veel mensen geholpen, een daad die voor de patienten van levensbelang was en waarvoor we haar oprecht
willen bedanken!
Bovendien is Liliane al jaren Rode Kruis vrĳwilliger bĳ de
Zorgbib in Klina. Daar bezoekt ze de patiënten met de vraag
of ze graag een boek lenen of om een luisterend oor te zĳn
voor diegene die weinig of geen bezoek ontvangen.
Liliane nogmaals hartelĳk dank voor al jouw inzet en toewĳding en wĳ hopen nog heel lang van jouw aanwezigheid te
kunnen genieten!
Het Rode Kruis is steeds op zoek naar nieuwe donoren,
wil jĳ net zoals Liliane iets doen voor een medemens in
nood, kom dan zeker eens naar onze bloedinzameling, op
maandag 5 december 2022 of maandag 2 januari 2023,
telkens van 17u tot 21u naar het GIB - Door Verstraetelei 50
Brasschaat. We werken altĳd op afspraak die je kan maken via:
donorportaal.rodekruis.be of via tel.: 0800 777 00. Voor
meer inlichtingen kan je ook terecht bĳ Anita Van Rossem:
voorzitter en verantwoordelĳk. bloed- en plasmageven:
voorzitter@brasschaat.rodekruis.be - 0485 665 403
bloed@brasschaat.rodekruis.be

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

QQQQQQQQQQQQ

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
65

TOONZAAL (op afspraak)

Het Rode Kruis zet een van haar donoren
in het zonnetje!

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

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
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
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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
+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
Jobstudenten M/V
Brasserie
'H+RJH%RRP
+RRJERRPVWHHQZ
2350 Kapellen
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MEDISCHE PEDICURE
METȩRUIMEȩERVARING
Brasschaat

ȩȩ
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4E ȩ KO O P ȩ G E V RA A G D ȩ
SCHILDERÖȩEN ȩSTRIPS ȩ,0S ȩ
oude postkaarten, spullen van zolder, curiosa,
ENZȩȩȩ

"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

!ANKOOPȩ ANTIEKȩ beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklasSENȩ 4ELȩ ȩ ȩ
U kan ook zaken meeBRENGENȩ ENȩ AANBIEDENȩ
in onze winkel. Alle info
op www.krisvoeten.be

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN,
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN


)Kȩ ZOEKȩ WERKȩ poetsen
ENȩSTRÖȩKEN ȩJȩERVARINGȩ
ȩ




,//+).'ȩ &/2ȩ */"
CLEANING ȩ IRONING ȩ HOTEL ȩ
restaurant.
ȩ

"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

)NKOOPȩOUDȩGOUDȩEN
JUWELENȩDenys & Cs
Bredabaan 246,
"RASSCHAATȩȩȩ
www.denys-co.be

4Eȩ KOOPȩ DROOGȩ STOOK
klaar brandhout. Mix van
verschillende houtsoorten. € 100 de kubieke
METER ȩ LOSȩ GESTORTȩ 'SMȩ
ȩȩ


)Kȩ ZOEKȩ WERK poetsen, 
strijken, koken. Julietta
%NGȩȩ3Pȩȩ
Uw tuinonderhoud

Voor al uw tuinwerken
4Eȩ KOOPȩ 'YDRȩ HEF
mast voor traktor, 6m
/NTWERP ȩAANLEG ȩ
HOOGȩ LANDBOUWKIPWA
onderhoud en
GEN ȩ GOEDEȩ STAATȩ  ȩ Xȩ
renovatie van tuinen.
 Mȩ HYDRAULȩ KIPPEN ȩ ȩ
PLATTELANDBOUWWAGENȩ
0475/259 545
 XMȩ , ȩ GOEDEȩ ST ȩ
mortelmolen elektr. kleiof 0472/233 044
NEȩPRÖȩZENȩȩ
info@uwtuinonderhoud.be

(EILIGEȩ#LARAȩdank u.
www.uwtuinonderhoud.be
Het werkt echt. C.J.

4EȩHUURȩGRȩMODȩGEMEUBȩ
studio a. palfijnz. MerkSEMȩǒȩȩ



BEZOEK ONZE

WEBSITE

6OLGȩONSȩOOKȩ
OPȩFACEBOOK

Uw partner in
energiezuinige
verwarming
WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS
Bel vandaag voor een
YULMEOLMYHQGHRႇHUWH

0468/116.116 %UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
www.vanoch.be
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Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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

,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Ik zoek werk cleaning,
ironing, restaurant, dishes.
0465/756 911



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

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

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be
Woe 23/11 + Do 24/11: opendeur / hobby-tentoonstelling van
Samana Bezigheidsclub, telkens doorlopend van 10u30 tot 16u.
Iedereen welkom!
Do 24/11 om 14u: Muziekquiz! Plezier boven prestatie, ambiance
verzekerd, meezingen is niet verboden! Inschrĳven: eur 3/pp.
Ma 28/11 om 14u: BINGO!

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
WEEK VAN DE SENIOR van 21/11 tem 25/11
Kom samen ontdekken waarvoor LDC Vesalius staat.
* Ma 21/11 vanaf 14u: creamarkt: kom snuisteren voor een leuk
cadeau voor de feestdagen!
* Ma 21/11 vanaf 14u30: Griekse namiddag (optreden: Illias De
Sutter), gratis
* Di 22/11 om 9u45: kookworkshop met studenten AP Hogeschool:
10 € pp, inschrĳven+betalen voor 15/11.
* Di 22/11 om 19u: lezing ‘Maak rĳgeschiktheid bespreekbaar’. Gratis; wel inschrĳven (lezing gaat enkel door bĳ voldoende interesse).
* Woe 23/11 om 10u: cybercafé ism GIB: vragen over smartphone,
tablet of laptop? Kom naar de 7de editie van het cybercafé. Gratis
(incl tas kofﬁe/thee), inschrĳven voor 18/11.
* Do 24/11 om 9u30: verwenontbĳt: we verwennen jullie met een
keilekker ontbĳtbuffet! Inschrĳven voor 17/11; 12 € pp.
* Do 24/11 tussen 13u30 en 17u: seniorenbeurs in de Remise: info
over mogelĳkheden voor senioren in onze gemeente. Vervoerproblemen? Contacteer DC.
* Vrĳ 25/11 om 10u30: opening beweegroute en beweegbank: kom
tegen 10u15 naar de startplaats. Samen ontdekken we de route en
geven we uitleg.
* Vrĳ 25/11 om 14u: ﬁlm ‘Singin’ in the rain’ met feestelĳke extra.
Gratis, wel inschrĳven.
Di 29/11 om 10u: computerclub: wil je wel iets meer doen met je
computer, laptop, smartphone of tablet? Dan is dit de oplossing.
Inschrĳven; 2 €.
Do 1/12 vanaf 10u: quilting bee: op deze activiteit is iedereen die
graag aan patchwork doet welkom; er wordt geen les gegeven.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Ma 21/11: naald en draad
Di 22/11 in namiddag en woe 23/11 van 9u tot 16u: Kreamarkt in
Antverpia
Woe 23/11: Engelse conversatie - groep A. Ook op 7/12.
Do 24/11: seniorenbeurs in Remise
Do 24/11 om 14u: wandeling met natuurgids
Vrĳ 25/11 om 14u: informatiemoment ‘hoe kan ik alleen opstaan
na een val’
Vrĳ 25/11 om 14u: kalligraﬁe
Woe 30/11: Engelse conversatie - groep B
Vrĳ 2/12 om 13u30: opfrissing voor smartphone-gebruikers (Android)
Vrĳ 2/12 om 19u: opendeurdag / Nationale sterrenkĳkdag bĳ Astroantverpia (aanmelden verplicht)
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

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


Nareka wandelingen

Deze wandelingen, onder
leiding van een natuurgids,
duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is
niet nodig, deelname is gratis
en iedereen is welkom!
Za 3/12: Grenspark - Vlaams
natuurreservaat de Kalmthoutse Heide. Start: 10u, parking
De Vroente, Putsesteenweg
129, Kalmthout. Gids: Christianne Kips.
Za 7/1: Grenspark - Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse
Heide. Start: 10u, parking De
Vroente Putsesteenweg 129,
Kalmthout. Thema: Nieuwjaarswandeling. Gids: Hilde
Balbaert.
Zo 8/1: Grenspark - Ravenhof
- Moretusbos. Start: 14u, Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4,
Stabroek. Thema: Moretusbos
gescheiden door drie grenspalen. Gids: André D’Hoine.
Zo 15/1: Grenspark - Steertse
Duinen. Start: 10u, parking
manege De Wolf, Staartsestraat 55, Huijbergen (NL).
Thema: Van productie naar
natuurlĳk productiebos. Gids:
Fred Severin. Wandeling in
samenwerking met IVN

Te koop: 3 delige kerstboom op 2m hoogte.€ 150
(nieuw € 400) 0485/443 179


Te huur garage Veldstraat
16. Tel. 03/651 82 03 na
18 uur



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

Te koop: 10l. betonverf voor buitenmuur.
Kleur licht-beige. € 100.
0473/826 214


Wĳ kopen boeken
0473 982 564



Gezocht: oude emaille
reclameborden in gelijk
welke staat kĳk eens op zolder, tuin of kippenhok. Ook
interesse in oude reclamevoorwerpen uit voormalige
Kruidenierswinkels, Brouwerijen of Autogarages.
0479/709 158

CONFIDENTIES IN DE KAPEL
De 10de aﬂevering van de activiteit "Conﬁdenties in de kapel"
draaide rond wonen en woonvormen. Interessante gasten op
het podium: Annick Annaert, begeleider van mensen die een
project willen opstarten rond "Samenhuizen", Karel Lootens,
coördinator van "Wooncoop" en Myriam Van Honste, schepen
voor ruimtelĳke ordening en wonen. Het boekje "Wonen in
Brasschaat" vormde de inspiratie en de aanleiding voor de
organisatie van deze avond. De auteurs Herman Lauwers
en Wim Van der Steen gaven toelichting bĳ het ontstaan en
het waarom van deze lectuur. Dit alles werd in goede banen
geleid door gespreksleider Peter Renard, medeauteur van
het boek "Met voorbedachten rade - De sluipmoord op de
open ruimte". Het onderwerp van de avond bleek een aantrekkingspool voor een volle zaal.



Calpe te huur - prachtig
appart. 2/4 pers., zeedĳk,
gr. terr. zeezicht, zonkant,
Tv Vlaand., wiﬁ, foto’s alle
comfort. 03/326 13 87



Te koop: 2 vitrinekasten, 8
keukenstoelen, 2 keukentafels, leder salon 2- en 1
zit, xmatras 2m x 1,40m.
Zo goed als nieuw. € 350.
0476502 036



Te huur: zonnig, mooi
app, 1verd, grt terras, 2
slpk, kkn, badk, WC, living,
M.T.H., € 850 Tel. 0472
953 417



Levenscoach helpt jou
op een positieve manier
inzicht te krĳgen in blokkades in je leven. Ik maak
ook gebruik van astrologie
en intuïtieve legging van
kaarten. 0470 512 650

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
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

Tuinwerk en schilderen.
0466/464 299



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

D

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

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

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

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


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

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

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

RAGERS
GEZOCHT
UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

Voor het wekelijks bussen
van de Brasschaatse Film
U bent zelfstandige
of zelfstandige in bijberoep.
Interesse: Stuur een mailtje naar
info@brasschaatsefilm.com of bel ons 03/651 83 71

Appartementen
Woningen
Gronden
Opbrengsteigendommen
ZĞŶŽǀĂƟĞŽĨĂĩƌĂĂŬƉĂŶĚĞŶ

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS
GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Brasschaatse Film,
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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

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.

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

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER/DECEMBER
MAANDAG 21 NOVEMBER
DINSDAG 22 NOVEMBER
WOENSDAG 23 NOVEMBER
DONDERDAG 24 NOVEMBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 28 NOVEMBER
DINSDAG 29 NOVEMBER
WOENSDAG 30 NOVEMBER
DONDERDAG 1 DECEMBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

MUSICAL RED STAR LINE IN HET STUDIO
100 POP-UP THEATER PUURS.
Op donderdag 30 maart gaan we naar deze musical. We
beleven het verhaal van miljoenen mensen die, vanaf
1800, hun leven bĳeen pakten in een paar koffers met de
hoop een mooie toekomst tegemoet te gaan in de nieuwe
wereld. Ze kwamen van heel Europa naar Antwerpen om
de grote overtocht te maken. Net zoals 14-18 en 40-45 is
dit een mega productie van de Studio 100. Een mooie
cast, indrukwekkende decors een echte belevenis. We
gaan met de bus vanuit Brasschaat naar Puurs en terug.
We hebben 50 plaatsen gereserveerd. Reserveren bĳ ons
kan je nu al. Prĳs : inkom en busvervoer 70 € per persoon.
Inschrĳven bĳ :Chris Vervliet tel. 03/651 61 79.
gsm: 0496 55 06 07
Rekeningnr. BE28 1030 4543 9720 van Femma Brasschaat.
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CAMERA-INSPECTIE | SANITAIRE WERKEN | AIRCONDITIONING
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DE MOOISTE KRANSEN

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

KERSTBOMEN
TRENDY EN
SFEERVOLLE DECORATIE

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

TOMAAT

BLOEMENAU

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
OPRIT OF PARKING

in Schilde
aan de HUBO
an 405
ba
se
ut
ho
Turn

KOM ONZE

in klinkers

Martens Bestratingen bvba

NAJAARSCOLLECTIE

Kurt 0495 571 383

ONTDEKKEN EN

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



.

.

MAAK HET THUIS
MAGISCH GEZELLIG!

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

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

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

EKEREN

SCHILDE

Kapelsesteenweg 227
03 647 00 72

Turnhoutsebaan 171
03 383 00 01

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

