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STEP URBAN DRIFT 
ELECTRIC SCOOTER 

1 jaar garantie 

STEP M11 
ELECTRIC SCOOTER 

1 jaar garantie 1 jaar garantie 

€ 590 

€ 501,50

€ 350 

€ 280
€ 450 

€ 382

-15% -20% -15%

Paul
Van der 

Augustijnslei 10 | 2930 Brasschaat | T. 03 652 17 77
GSM 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.flandersdesigners.be

* goedkoopste juweel aan 50%

Uw
stoffenwinkel !

|

CADEAUBON!

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

03 633 12 34

 TO P-
schilderwerk ?

Bel me tijdig ! 

Christoph

Interieur & exterieur speciale technieken kaleien kalk behang decoratie renovatie

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

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

Een nieuwe tv?

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

Bedankt aan alle klanten voor het
vertrouwen van het afgelopen jaar.

Een sportief
en gezond 2021

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren • T +32 3 644 40 13 • 

BOEK JE WINKELBEZOEK ONLINE: www.shop2run.com/afspraken.html

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

BRASSCHAAT WINT DE
#BLIJFSPORTEN 2020 AWARD

De vele sportieve inspanningen die onze gemeente in dit coronajaar 
leverde, zijn Sport Vlaanderen niet ontgaan. Op 10 december mocht 
ook Brasschaat -op digitale wijze- de echte #blijfsporten-award 2020 in 
ontvangst nemen.
Voor onze schepen van sport Adinda Van Gerven is dit een terecht ver-
diende waardering voor alle 38.000 Brasschatenaren. “Ieder van ons 
heeft het plezier en belang van bewegen ervaren. Sporten en bewegen 
is niet alleen een fysieke maar zeker ook een mentale uitlaatklep. Daar-
om mijn oproep: blijf sporten, blijf bewegen ook na corona!”

Pastorale Eenheid Heiligen Jacobus & Antonius

DOOR DE CORONACRISIS KUNNEN ER GEEN VIERINGEN PLAATSVINDEN
Op volgende plaatsen kan u terecht voor bezinning, gebed, bezoek aan de kerststal tĳ dens Advent en Kerstmis 2020

Kerk St.-Antonius, Brasschaat-Centrum do. 24/12: 14u tot 17u., vrĳ . 25/12 & zat. 26/12: 11u tot 16u.
Mariakapel (kerk) dagelĳ ks van 8u15 tot 17u.
Bredabaan 381, Brasschaat
Kerststal: Bredabaan 407, Brasschaat
Kapel O.LV. van  Altĳ ddurende Bĳ stand Donksesteenweg 159, Brasschaat

St.-Jacobus de Meerdere, Kapellen-Centr. do. 24/12, vrĳ . 25/12 & zat. 26/12: 13u30 tot 15u30
kerk Kerkplein, Kapellen
Jacobuskapel Kerkstraat 2, Kapellen dagelĳ ks van 9u30 tot 17u.
Lievenskapel (Heidekapel) Oude Heidestr. 1, Kapellen za, zo, feestdagen van 9u tot 17u30

Kerk Goddelĳ k Kind Jezus, Bethanie vrĳ . 25/12: 14u tot 17u., zat. 26/12: 10u tot 12u. 
Lage Kaart 564, Brasschaat & zon. 27/12: 11u tot 13u.

Kerk Heilige Familie, Kaart - Rustoord do. 24/12, vrĳ . 25/12, zat. 26/12 & zon. 27/12: 14u tot 17u.
Dagkapel (kerk) Rustoordlei 81B, Brasschaat dagelĳ ks van 9u30 tot 17u.
Mariadomein met kerststal Gelegen nabĳ  de kerk dagelĳ ks van 9u30 tot 17u.

Kerk Heilig Hart, Donk do. 24/12, vrĳ . 25/12 & zat. 26/12: 14u tot 16u.
Kapelsesteenweg 216, Brasschaat
Benedictuskapel St.-Huibrechtlei 1, Brasschaat dagelĳ ks van 8u30 tot 17u30, do. 31/12: 8u30 tot 23u.

O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen, M-t-H do. 24/12: 15u tot 17u.
Bredabaan 1047, Brasschaat Vrĳ . 25/12 9u30 tot 10u30 en 14u tot 15u.
Lourdesgrot (aan de pastorĳ ), gelegen achter de kerk 

O.L.V. van Fatima kerk, Essenhout dagelĳ ks van 9u tot 17u.
Binnenweg 63, Kapellen
St.-Jozefkapel Nieuwe Wĳ k 13-14, Kapellen dagelĳ ks van 9u30 tot 17u30u.

O.L.V. van Gedurige Bĳ stand, St.-Mariab. dagelĳ ks van 10u30 tot 16u.
(Weekkapel) Van de Weyngaertplein 1, Ekeren

Onbevl. ontvangenis van Maria, Zilverenh. dagelĳ ks van 10u tot 17u.
Antwerpsesteenweg 237A, Kapellen

Mariakapel (kerk) St.-Dionysius, Putte  dagelĳ ks van 10u tot 12u.
Vincent Mercierplein, Kapellen do. 24/12, vrĳ . 25/12, zat. 26/12 & zon. 27/12: 9u tot 17u.

Kerk St.-Jozef, Driehoek woe. van 14.00 tot 15.00 u., do. 24/12 van 14u tot 15u. 
Rerum Novarumlei 24, Brasschaat vrĳ . 25/12 14u tot 16u.
Kerststal, St.-Jozef, Hoogboom, (op het kerkplein) Hoogboomsteenweg 290, Kapellen

BEDANKT MARTINE
Katrin Dekoninck maakte beeld voor Martine Tanghe
Op 30 november zaten meer dan 2.000.000 Vlamingen voor TV voor 
het afscheid van ons nieuwsanker Martine Tanghe.  Zij ontving de Grote 
Prijs Jan Wauters. Kunstenares Katrin Dekoninck maakte het beeld voor 
Martine Tanghe: “Ik wist van niets, maar het beeld past perfect bij Martine 
Tanghe. Weten naar wie het werk gaat, is voor mij heel belangrijk. Ik ben 
dan ook enorm blij dat het bij Martine is terechtgekomen”, vertelt Katrin.

Katrin heeft ook ander beklijvende werken die zij momenteel expo-
seert in Brasschaat.  Wie wil kennismaken met haar werk kan tot 
einde februari terecht bij Kunst x Bunch. Zij exposeert samen met Er-
win Van den Brande, fotograaf en Martine Fraeters met schilderijen.

ZONDAG 20 DECEMBER • KERSTSHOPPING

OPENINGSUREN EXPOSITIE EN TAKE AWAY
Bredabaan 152 Brasschaat (tegenover Scapa en CoinCoin)
Dinsdag t.e.m. donderdag 12:30-14:00 en van 16:00-18:30

Vrijdag en zaterdag doorlopend 12:30-18:30 – zondag van 14:00-17:00
Info 0473/511.644 – martinefraeters@telenet.be

Instagram @kunstxbunch
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Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen 
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

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. 0.687.426.924 

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

®

FEEST MET 

SODASTREAM

ZONDER TWIJFEL DE BESTE KEUZE

#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

 
 

www.selexion.be

Actie geldig vanaf 6 december tot 31 december 2020 of zolang de voorraad strekt. 
Geldig bij aankoop vanaf 300 euro. Voor Selexion winkels zijn er 20.000 toestellen SMSPIRITBLACK beschikbaar. Niet 

geldig bij herstellingen en de aankoop van cadeaucheques. Zie voorwaarden in de winkel. Max. 1 toestel per consument

GRATIS
SodaStream

na aankoop* vanaf € 300!

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

POULE & POULETTE
IS BACK IN TOWN!

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

Dakrenov. van uw garage, 
afvoeren asbestpl. en dak 
vernieuwen. 0487/715 534

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . 
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000
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Prins Kavellei 98  -  2930 Brasschaat
T 03 651 55 71  -  www.ktabrasschaat.be

Zie jij in 
tech  ische vraagstukken  
ook de uitdaging?
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N-VA Brasschaat wenst u 
een prettig eindejaar

De bestuursleden van N-VA Brasschaat staan graag tot uw beschikking.
Voor meer informatie, kijk op www.brasschaat.n-va.be.
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ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

** Ontdek onze speciale voorwaarden **

BRASSCHAATSTEENWEG 290  - KALMTHOUT

DINSDAG T.E.M. VRIJDAG  9 UUR - 17 UUR

ZATERDAG 10 UUR - 17 UUR

NOG OP ZOEK NAAR HET PERFECTE PAKJE VOOR ONDER DE KERSTBOOM?

GENIET VAN EXTRA KORTINGEN VANAF 22 DECEMBER 

T.E.M. 31 JANUARI & MAAK KANS OM MOOIE 

PRIJZEN TE WINNEN MET ONZE EINDEJAARSACTIE!

EINDEJAARSACTIE

OPGELET OP 24 DECEMBER SLUITEN WE OM 16 UUR & EXTRA GESLOTEN OP 25 DECEMBER, 31 DECEMBER T.E.M. 2 JANUARI



Brasschaatse Film,     Nr. 52,    23-12-2020  7

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

FLORENZA
by Sylvie Van GastelVan Gastel

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

KERST

24/7

De mooiste periode van het jaar!
Kom langs, ontdek ons kerstaanbod en maak het gezellig thuis.

Onze winkel zal geopend zijn op:
24 & 31 december 09u - 17u 
25 december 10u - 17u
01 januari 11u - 17u

Wij blijven voor u klaarstaan! 
Onze bloemenautomaat is 
altijd gevuld met de meest 
hartverwarmende boeketjes!

Volg ons op Facebook en Instagram en ontdek onze acties en events.
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www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in onze eigen 

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

www.muzieklesstudio.be

Gitaar

Bas

Ukulele

Cajon

Te St-Lenaarts

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Courgette basilicumsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Salade met zoete aardappel, boontjes, broccoli, geiten-
 kaas, honingmosterddressing en walnoten. (€13,50) (VEGI)
Warme Gerechten:
- Vol-au-vent met aardappelpuree en witloof. (€13,50)
- Ravioli van proscutto met kaassaus, bloemkool en spekjes. 
 (€12,50)
- Rode curry met paprika, pompoen, aubergine, rijst en 
 cashewnoten. (€12,50) (VEGAN) + Optie zalm (+€2,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 22 december, woensdag 23 december,

dinsdag 29 december en woensdag 30december.

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, naam 
en dag van afhaling/levering. 

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

Beste Klanten, 
De komende 2 weken hebben we een aangepast menu, 
aangezien de winkel enkel open is op dinsdag en woens-
dag. Donderdag 24/12, vrijdag 25/12, zaterdag 26/12 en 
donderdag 31/12, werken we enkel op bestelling. Die 
dagen kan u bestellen van ons eindejaarsmenu, dit kan u 
terugvinden op onze website. (www.patisseriecharlotte.be)

Fijne feestdagen!

JUST US, de pop-up aan de Bredabaan, sluit de deuren. De da-
mes die het pand onder elkaar deelden, schenken hun stock nu 
aan AZ Klina. Het gaat in totaal om 800 decoratieve artikelen, 
zoals geurkaarsen en theelichtjes. Pascale Nagels van JUST US 
POP-UP wil hiermee het personeel van het ziekenhuis bedanken 
voor hun inspanningen in de strijd tegen het coronavirus. “Dat co-
ronavirus heeft ons genekt. Die tweede lockdown was er te veel 
aan”, zegt Pascale. Kunstenaar Ludo Modelo voegde daar nog 
twee werken uit zijn collectie paspoppen aan toe. Het was zijn 
bedoeling om een reeks van deze beschilderde poppen te veilen, 
maar ook hier stak corona een stokje voor.

JUST US SCHENKT DECORATIE-
STOCK AAN AZ KLINA
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Het zijn magere tijden voor cultuurbeleving, zeker nu er de vol-
gende maanden vele voorstellingen geannuleerd of verplaatst 
zijn. Maaaaaar…niet getreurd! Theatergezelschap Anna’s 
steen kan dat een stukje mee oplossen en dat in alle veiligheid! 
Samen met CC Brasschaat hebben we een heel nieuw con-
cept uitgewerkt en daar zijn we danig enthousiast over! DE 
VOS…IN HET BOS! 4+ is een ‘theater-wandeling’ voor het 
hele gezin in een bos, park of andere locatie in verschillende 
steden en gemeentes! Het kan maanden lang aangeboden 
worden aan het publiek! Ik denk hierbij dan ook vooral aan 
de kerst- en de Paasvakantie. Op verschillende plaatsen langs 
een wandeling vind je paaltjes met een QR-code. Door deze 
te scannen krijg je een verhaaltje te zien. In totaal zijn er zes 
episodes van telkens ongeveer 5 minuten. “De Vos… in het 
bos!” is een bewerking van de verhaaltjes uit onze voorstelling 
“Voila! zei de Vos” uit 2019.
Vanaf 15 december 2020 in park De Mik te Brasschaat.

THEATERWANDELING:
DE VOS…IN HET BOS!

Foto: © Robin Fasseur

Alle batterijen en 
glazen voor uurwerken 

en klokken
Paul Van der Auwera

T. 0497 621 562 

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. F.V.D.B.

Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 

Te huur app. Heislag-

2 slpks, kkn, bad, ber-
ging, garage. Vrij €720. 

alfons.van.overveld@te-
lenet.be

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,

www.denys-co.be

@ rap moet gaan bel Klus 

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren. Indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen zoals auto’s,Lichte 
vrachtwagens,mini bus-
jes,4×4....ook met schade 
en zonder keuring. *Snelle 
en correcte afhandeling. 

Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

Te huur: ondergrondse 
parkeerplaats omgeving 

Gezocht: Lp’s van Bassie 

Te huur: Brass a. oud 
gemeenteh. niet Bredab. 
klein glvl. app. 1 slpk, terr. 

Tuinonderhoud, blad bla-
zen en opruimen van uw 
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Bestel online en krĳ g het thuis geleverd 
of kom gerust eens langs in onze winkel 

te Brasschaat

 Hopelijk tot snel

Adres: Bredabaan 481 2930 Brasschaat
Website: www.sugarandsweets.be 

1 adres voor je 
Snoepjes, chocolade, popcorn, 
ontbijtgranen, snoeptaarten 

en zoveel meer.
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De Kapitteltrofee uitgereikt door de Brasschaatse sportraad gaat 
dit jaar naar Bart Gijsel. De kandidaat voor deze trofee is iemand 
die zich belangeloos inzet binnen een sportvereniging en onmis-
baar is voor de dagelijkse werking van een club. Bart zet zich al 
meer dan 20 jaar belangeloos in als verantwoordelijk vrijwilliger 
bij Ludentia Sport. Hij coördineert de G-zaalvoetbal, het G-bad-
minton en het G-zwemmen. Jaarlijks bereikt Ludentia Sport een 
100-tal G-sporters. Voor Adinda Van Gerven, schepen van sport, 
krijgt deze mooie sporttrofee dit jaar een extra kroontje omdat hij 
gaat naar iemand die zich dag in dag uit inzet voor de G-werking 

KAPITTELTROFEE 2019 
VOOR BART GIJSEL

Bezoek onze website



Brasschaatse Film,     Nr. 52,    23-12-2020  11

Vanwege de mandatarissen van Vlaams Belang Brasschaat 

Mieke de Bats - Luc Van der Schoepen - Dimitri Hoegaerts  
Greet Verbert - Ellen Samyn

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

De Brasschaatse inwoners verkozen Rik Dupont tot sportman 
van 2019. Rik (nu 92 jaar) stapte de 31ste keer op rij de Doden-
tocht uit. Een bewijs dat beweging hart en geest jong houdt.

SPORTMAN 2019 EN SPORT-
VROUW 2019 VAN BRASSCHAAT
feestelijk te lauweren werd keer op keer uitgesteld. Omdat het 
jaar stilaan teneinde loopt, worden de gelauwerden coronaproof 
opgezocht en gehuldigd door Mieke Verschaeren, voorzitter 
sportraad en schepen van sport, Adinda Van Gerven.

Charlotte Van Deuren kreeg de titel van sportvrouw 2019. Char-
lotte zwemt reeds van jonge leeftijd en is lid geweest van de 
Brabo selectieploeg (club van Pieter T. en Kimberly B.).  23 uur 
trainen per week met een volledige lessenrooster op het GIB. Ze 
behaalde vele ereplaatsen. Vorig seizoen is ze na een blessure 
helemaal individueel terug gekomen met top resultaten: PK 400m 

tingsvermogen.

Wij hebben alle 
batterijen en 

bandjes 
voor uurwerken

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562 

Gezocht: lieve vrouw voor 
lieve man. 0486/482 666

Te koop 4 winterban-
den op velg, Bridgestone 
205/55R16 (Opel) - 5 ga-
ten. € 350. 
Tel. 0474/497 021

Ontdek de liefde voor 
muziek te St.-Lenaarts. 
Gitaar / bas / ukelele / 
cajon. 
www.muzieklesstudio.be

Graafwerken met mini-
graafmachine, uitgraven 
van struiken en hagen, 
graven van greppels, enz. 
0474/204 607 

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook op zaterd. en 
zond. 0486 430 828 

Goedk. leegruimen v. 
tuin. planten, stronken, bo-
men, hagen. 0487/715 534

Vrouw zoekt werk: strij-
ken, poetsen, babysit, 
koken. 0465/481 587

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70

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

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0489/717 125

BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Een ruim aanbod aan genummerde en gesigneerde litho’s van o.a.
 Alechinsky, Bogart, Corneille, Mara, Delvaux, Folon, 
Dekeyser, Raveel, Van Tuerenhout, Van Akelijen, e.a.  
En een groot aanbod aan mooie niet gesigneerde maar wel 

authentieke litho’s (door de kunstenaars op de steen gezet) van o.a.
Braque, Leger, Miro, Picasso, Van Velde, UBAC, Vasarely, e.a.

 Bruno Vekemans

Open: di. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  Ma. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88
Nieuw adres per 01/01/2021: Steenstraat 37, Ekeren

Geschenktip: litho’s vanaf 50 euro!

Open op zon. 27 dec.

Geschenktip: litho’s vanaf 100 euro!



Brasschaatse Film,     Nr. 52,    23-12-2020  12

Tout doucement, elle s’est envolée
sur l’aile d’un ange pour rejoindre le paradis des étoiles.

Met stil verdriet 
melden wij u het overlijden

Mevrouw
Claudine Carpriaux

echtgenote van de Heer Jean Brogniez

Geboren te Cuesmes op 15 juni 1933 
en plots van ons heengegaan thuis te Brasschaat 

op 11 december 2020

Dit melden u :

Jean Brogniez
haar echtgenoot

Gilles Brogniez

Thierry & Caroline Brogniez - Haemers
 Antoine & Sofie
 Jérôme & Sophie

haar kinderen en kleinkinderen

In navolging van de coronamaatregelen
heeft het afscheid plaatsgevonden in intieme kring.

Haar asurne wordt op een later tijdstip toevertrouwd
 aan de natuur volgens haar wensen.

Condoleren :
Augustijnslei 279 - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/claudinecarpriaux

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

Casa Callenta mocht een cheque ontvangen van € 500, ge-
schonken door GTS. Het bedrijf had Casa Callenta uitgeko-
zen als doel als hun Warmste Week-project. Kanker, we wor-
den er vroeg of laat allemaal mee geconfronteerd, zelf of in 
de zeer nabije kring. Casa Callenta ondersteunt mensen die 
de gevolgen van kanker dragen. Neem zeker een kijkje op 
www.casacallenta.be.

CHEQUE VOOR CASA CALLENTA

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be 

Vrouw zoekt werk strij-
ken, poetsen, babysit, 
koken. 0465/481 587

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060
Gratis off erte

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

B
V

B
A

Tuinaanleg & onderhoud

Nu ook
snoeien en vellen van bomen

uitfrezen van stronken

hakselen van takken

verkoop van brandhout

www.gardenpassion.be
info@gardenpassion.be

0494 89 62 22

0
0
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Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. In januari 
voor middelbaar aan -50%


EEN DROOMJUWEEL
hoeft niet duur te zijn

info@oudgoudverwerking.be 
of bel 0497 62 15 62



KASTEELBRUG IN ERE HERSTELD

Het “stenen bruggetje” aan het Kasteel van Brasschaat is in haar oude glorie hersteld, helemaal 
conform aan het beeld hoe ze er oorspronkelijk uit zag. De brug is volledig heropgebouwd, niet 
gerenoveerd, daarvoor was de brug door de tand des tijds te zwaar aangetast en onstabiel gewor-
den. De brug werd in de 18 eeuw aangelegd als verbinding tussen het kasteel en de gastenver-
blijven in de Helena Thyslei. In deze dagen was het kasteeldomein voorzien van een hofgracht, 
waardoor een brug noodzakelijk was. Het moet gezegd, de vernieuwde brug is een mooi stukje 
Brasschaats erfgoed en is nu klaar om haar leeftijd minstens te verdubbelen.
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HEERLIJKE
EINDEJAARSSUGGESTIE

Bestel jouw gevulde kip voor 

woensdag en haal vrijdag af 

tussen 08u & 18u! 

(afhalen bij Manus Brasschaat 
of Kapellen)

VERKRIJGBAAR
TUSSEN 15 DECEMBER
& 15 JANUARI

€ 48

Een heerlijke Poule & Poulette kip, royaal 
gevuld met kippengehakt, champignons en 

truffel overgoten met een heerlijke 
rodewijnsaus, champignons, zilveruitjes, 

tijm en laurier. 

Voor ma. 21/12 bestellen 
= do. 24/12 af te halen

Voor ma. 28/12 bestellen 
= do. 31/12 af te halen

BESTEL EN BETAAL EENVOUDIG VIA

WWW.POULEPOULETTE.COM

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN / SIERGRASSEN 
TUINPLANTEN  / HORTENSIA’S

VASTE PLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Ik zoek tuinwerk, snoeien 
en opkuisen. 0474/453 
834

Ik zoek werk, alle huis-
houdwerk en andere soort 
werk. 0496/189 725, Guar-
da, heb eigen wagen

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

Poolse mannen doen 
renov.  werken:  be-
zet.,gypr.,  betegelen, 
park., schild., afbraakw., 
Nederlandstalig, gr. prijs-

of 0496/637 978

Zoek niet verder. Schil-
derwerken “De Marcel”. 
Specialiteit appartemen-
ten, trapzalen, enz. “Cor-
recte uitvoering aan nog 
betaalbare prijzen”. Inl. tel. 
0477/696 478

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

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Het is zo ver, we kunnen niet anders...

Sterrenhuis, de afdeling van Rotonde vzw in Brasschaat, heeft onze winkelruimte nodig om haar 
eigen werking (covid-proof) verder mogelijk te maken. Ze doen ons dus vertrekken uit dit mooie 
pand, en dat vinden alle vrijwilligers spijtig. Een andere mogelijkheid zien wij, de wereldwinkelvrij-
willigers, niet meer zitten. We zijn ooit al zo vaak verhuisd in Brasschaat. 
Ook onze verkoop lijdt onder de corona-crisis. Fun-shoppen is er niet meer bij. Organisaties die 

er niet meer.

Een duurder pand huren zit er niet meer in.  Ook de vrijwilligers hebben het niet makkelijk, som-

vervagen. Het zijn geen makkelijke tijden.  
We willen nog gewoon verder doen tot 1 januari. We doen geen uitverkoop. We blijven fair-trade 
- eerlijke handel. Onze stock gaat naar andere wereldwinkels in de regio.

Langskomen kan nog: zaterdag van 10 - 12u30 en van 2 tot 5 u. (19 en 26 december)
 maandag van 10 - 12u30 (21 en 28 december)
 woensdag en donderdag van 14 tot 17u. (23 en 24, 30 en 31 december).

We willen iedereen danken die zo trouw bij ons op bezoek kwam, iets verrassend kon kopen, iets 
lekkers, de klassen die op bezoek kwamen, de verenigingen.

 
Tot kijk in onze winkel. Augustijnslei 78. - Info : brasschaat@oww.be    tel. 0474 595 299

WERELDWINKEL BRASSCHAAT
sluit per 1 januari 2021

Fijne wensen voor 2021 en blijven werken aan een rechtvaardige wereldhandel, 
ook voor die mensen die het ginds broodnodig hebben.

De wereldwinkeliers

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
De brexit en het niet-zo-verenigd koninkrijk

Lezing door Rob Heirbaut, dinsdag 5 januari 2021  om 20 uur via 
livestream! Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de 
Europese Unie. Hoe is het zover kunnen komen? Wat is er allemaal 
gebeurd na die datum? Wat brengt de toekomst voor hen en voor 
ons? Rob Heirbaut (Sint-Niklaas, 1967), de bekende verslaggever 
van de VRT, gespecialiseerd in Europese onderwerpen met bij-
zondere interesse voor Groot-Brittannië, geeft ons een stand van 
zaken en probeert de moeilijke verdere evolutie te voorspellen. 
Meer info vindt u op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be 
onder “Programma”. Plaats: deze lezing is niet in Ons Middelheem, 
maar door de coronabeperkingen enkel via livestream naar uw 
eigen pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als u hiervoor nog 
geen ervaring hebt, neem dan gerust contact op met Annemie 
Jasperse (annemie@hupr.org; T. 03 650 10 01) of Robert De 
Loght (T. 0494 54 27 08). Deelname per persoon: DF-leden € 8; 
niet-leden € 12; <25 jaar € 4. (overschrijven op rek.nr. BE46 4151 
1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “brexit”) 
Inschrijven verplicht per e-mail: via activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be  of  Annemie Jasperse (annemie@hupr.org).

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 

Voor tuinwerken groot of 
klein moet je bij mij zijn, 
opkuisen van blad snoei-
en van hagen en planten, 
onderhoud werken zowel 
losse als vaste projecten 
regio mijn tel 0476 466 
216 of tuinpuzzelaar@
hotmail.com

Snoeien en vellen van 
bomen. klimwerk of met 
hoogtewerker. afvoer 
vd takken ook gevaarlijk 
werk. 0491 758 399 ook 
dringende zaken en ver-
wijderen van hagen.

Te Huur te Oostduinker-
ke nieuw Assistentie App. 
INFO 0475 376 092

Te koop: mooi geren-
ov. glvl app. nabij golf 
Brasschaat. Verkooppr. 
€279.000. Info na 18u. 
0474/588 304

Te huur: Gr. app. 160m² 
Bred. 199 Brasschaat. 
Instapklaar met 3 slpk, 
nieuwe keuken met toest., 
nieuwe badk., lift €1045/
mnd. Info & bez. 
03/633 16 59

TUINAANLEG EN 
TUINONDERHOUD
Snoeien en vellen van bomen

Proper maken van opritten
Stronken uitfrezen

Vrijmaken van bouwpercelen 
Aanleg gazons: inzaaien,

grasmatten, kunstgras
 Aanleg van totaalprojecten 

Werkt ook met
onderhoudscontracten

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be

Te huur: Winkelpand/
magazijn 250 m², ruime 
parking, elektr., water, ... 
Tel: 0489 878 212

Alle dakwerken. Pan-

van lekken Restaureren 
van schouwen lood. Van 
een volledig nieuw dak 
tot kleine herstellingen 
of lekkages. Leegmaken 
dakgoten. Kenny en Tom. 
0491 758 399 of 0495 
924 650.

Dakwerken: nieuw, her-
stel roofing, dakgoten. 
0489/717 125

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Poetsvrouw zoekt extra 
werk, nog enkele uren 
vrij. 0485/944 454. enkel 
ser. aanb.

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten 
stoelen en antiek. 0496 
390 423

Wij wensen u 
fijne eindejaarsdagen 

en een goede gezondheid

Ons kantoor is weer geopend
vanaf maandag 4 januari 2021

De 1ste uitgave in het nieuwe jaar
valt vanaf 13 januari 
weer bij u in de bus
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Enkele opvallende cijfers. In 2019 ontving Klina voor het 
eerst ruim 200.000 unieke patiënten en werden bijna 
30.000 operaties uitgevoerd. Dagelijks bezochten meer 
dan 1300 patiënten het ziekenhuis en kregen 110 burgers 
dringende zorg via de spoedgevallendienst.
Bij AZ Klina werken ruim 180 artsen, in meer dan 45 ver-
schillende specialismes. Ze werken steeds vaker samen. 
Zo krijgen patiënten een totaalbehandeling op maat.

Om in Covid-tijden deze zorg veilig te laten verlopen, 
deed Klina belangrijke aanpassingen om de patiënten-
stromen volledig te scheiden. Voor de 112-dienst op 
campus De Mick, werd een op maat gemaakte 
state-of-the-art ziekenwagen aangekocht. 
Klina zet verder actief in op samenwerking met huisart-
sen en alle zorgactoren in de eerstelijnszone. Dat uit zich 
concreet in de huisartsenwachtpost Noordrand en het 
corona-afnamepunt op campus Klina.

En Klina blijft  vernieuwen. Zo beleefde de borstkliniek
een primeur. Sinds kort wordt artifi ciële intelligentie 
gebruikt bij het opsporen van borstkanker om zo een 
heel nauwkeurige diagnose te kunnen stellen.
Op dit moment wordt de materniteit gerenoveerd volgens 
de modernste normen. Het zal binnenkort beschikken 
over zes gloednieuwe eenpersoonskamers en drie ruime 
suites, een nieuwigheid in het Brasschaatse ziekenhuis. 
In deze frisse, eigentijdse en intieme setting kunnen pas-
geboren kindjes en hun ouders een droomstart nemen.  

Een ziekenhuis is een klein dorp. We hebben veel handen 
nodig om optimale, warme zorg te garanderen. Kriebelt 
het om in één van hun campussen (Klina, De Mick, Coda) 
aan de slag te gaan? Bekijk zeker de vacatures op 
azklina.be/werken-bij-az-klina.

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

Voluit voor zorg: met zo’n 2000 artsen en 
medewerkers staan ze bij AZ Klina elke dag 
voor jou klaar. Ze zijn met veel, ze doen 
veel én ze leggen de lat hoog. 

parkbodeactueel

Sinds kort wordt artifi ciële 
intelligentie gebruikt bij 
het opsporen van 
borstkanker.

Solidaire sneeuwtelefoon
Sneeuw en ijzel! We hebben er niet élke win-
ter mee te maken, maar wanneer je voetpad 
er glad bij ligt, is het jouw verantwoordelijk-
heid ervoor te zorgen dat het veilig blijft . Heb 
je hulp nodig bij het ruimen van sneeuw en 
strooien van zout? Of help je graag anderen?

Het gemeentebestuur brengt jullie graag 
samen. Vul je gegevens online in zodat we de 
handen in elkaar kunnen slaan. Wij voorzien 
alle vrijwilligers van het nodige materiaal.
Samen houden we onze Brasschaatse voet- 
en fi etspaden sneeuw- en ijzelvrij!

Aanmelden? 
brasschaat.be/sneeuwtelefoon
T 03 650 29 30

Afvalkalender ontvangen?
Afgelopen week staken we in elke Brasschaatse brievenbus 
een pakketje met de nieuwe parkbode en afvalkalender. 
De bedelers troff en echter enkele pakketjes aan met twee 
afvalkalenders, en enkele zonder. We kunnen dus niet uit-
sluiten dat er een fout pakketje in jouw brievenbus beland is. 
Zat er geen afvalkalender in jouw pakket, dan kan je er 
eentje afh alen aan het onthaal van het gemeentehuis. 
Of we sturen een exemplaar op. Mail je adres dan naar 
info@brasschaat.be en zet afvalkalender in het onderwerp.
Je kan de afvalkalender uiteraard ook terugvinden in de apps 
2930 en Recycle!, op onze website brasschaat.be of 
achteraan in de Brasschaatse Film.
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DIRECTEUR

GEMEENTE WUUSTWEZEL WERFT AAN:

VOOR DE GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL DE WISSEL

met aanleg van wervingsreserve van 3 jaar, 
te begeven vanaf 1 november 2021.

Heb je leidinggevende capaciteiten en kan je samen met de medewerkers zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijs? 
Dan word jij misschien wel onze nieuwe directeur in GLS De Wissel.

Functie
  • Je neemt de leiding en draagt actief bij aan het pedagogisch project van de school.
  • Je zorgt voor een goede communicatie en overleg.
  • Je staat open voor een continue professionalisering en persoonlijke ontwikkeling

Aanwervingsvoorwaarden
  • Je hebt tenminste een professioneel bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). 
  • Je hebt 3 jaar ervaring in het basisonderwijs op het moment van de aanstelling.
  • Je slaagt in een selectieproef 
    (de data voor de schrift elijke, mondelinge en psychotechnische proef moeten nog bepaald worden).
  • Je bent bereid een traject voor leidinggevenden bij het OVSG te volgen, onmiddellijk te starten na de aanstelling.

Interesse?
  • Solliciteer door je motivatiebrief met CV, een afschrift  van alle diploma’s en/of getuigschrift en, een uitt reksel uit het  
    strafregister, uitt reksel geboorteakte en nationaliteitsbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, 
    Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel en dit uiterlijk op 5 februari 2021.
  • De volledige aanstellingsprocedure, functie- en profi elomschrijving vind je online via www.wuustwezel.be/vacatures
  • Voor meer informatie kan je contact opnemen met Luc Loos, algemeen directeur, 03 690 46 11, luc.loos@wuustwezel.be 

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Alle uurwerkbanden
alle maten

alle kleuren
Paul v. d. Auwera

0497 62 15 62 

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 
tuinen. Gratis offerte. 
0487/715 534

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

Leegmaken van woning, 
appartement, kelder, zol-
der, opkopen inboedels, 
antiek, ect. 0491/758 399 
Beste prijs
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Gifts
Wol
Do’s Patronen

Breinaalden & Co.
Fashion

Yankee Candle

Donksesteenweg 214 (winkelcentrum patio Donk) • 2930 Brasschaat • T +32 3 647 14 25

Winkel ook online: www.dostore.be       Ruime gratis parking                  Do’s Store                dostorebrasschaat

WOL RICO · LANG · ANNELL · PHILDAR · CONCEPT BY KATIA · LN

FASHION AMERICAN VINTAGE · NATHALIE VLEESCHOUWER · 

LOVESUNDAILY · LOLLYS LAUNDRY · LN KNITS · UNMADE · HAPPY SOCKS

Ook 
open op 
zondag!

GRATIS PATRONEN BIJ AANKOOP WOL

JUWELEN
MANUEL OPDENAKKER

GIFTS
YANKEE CANDLE · WOODWICK

Wij verhuizen 
en nemen niet mee...

Wees er snel bij... want op is op!
*Vraag info aan ons verkoopsteam

Huidig adres:
Fr. Van Hombeeckplein 12
Antwerpen
T 03 286 80 20

www.buga-auto.be

Nieuw adres, vanaf half december:
Grote Steenweg 272
Wijnegem

BUGA-AUTO verhuist van Berchem naar Wijnegem

Fiat 500 57 stuks

TOT

FIAT 500
-28%

*

169€V.A.
/MAAND

PANDA &
500 HYBRID

Compass 35 stuks Giulia 5 stuks Talento 15 stuks Ducato 20 stuks 
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Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

Waarnemend burgemeester Philip Cools en schepen voor Mo-

Bredabaan in Maria-ter-Heide richting Gooreind. Hoe goed ligt 
dit er nu eigenlijk bij? Men nam de proef op de som en sprak 

Helga (xx): “We hebben er lang op moeten wachten maar het is 

-
satie. Het was alle hinder tijdens de wegenwerken meer dan 

-
ten. Soms ook wel eens gevloekt op die 30km/u. Maar sinds 

langs de Bredabaan tussen de Sint-Jobsesteenweg en Goor-

Gooreind of Maria-ter-Heide naar de verschillende scholen in 
-
-

De werken startten in 2018. Er werd meteen ook van de gele-
genheid gebruik gemaakt om een gescheiden rioleringsstelsel 
voor afvalwater en regenwater aan te leggen en de rijbaan werd 

-

Brasschaat investeert in infrastructuur
-

Gewest meer dan 2 000 000 euro. Gelukkig ontvingen we daar-
voor ook de nodige subsidies.
Nog toekomstplannen?
Dit najaar worden ook nog nieuwe laanbomen aangeplant en 

Sint-Jobsesteenweg-Bredabaan heraan leggen. Het kruispunt 
-

geling, een verbeterde doorstroming en oversteekbaarheid voor 

vormen nu een veilige route die mooi aansluit op reeds vroeger 

schepen van mobiliteit Goele Fonteyn.

HOE GOED LIGT HET NIEUWE 
FIETSPAD BREDABAAN RICHTING 

GOOREIND NU EIGENLIJK?

Foto: © Gemeente Brasschaat
Afbreken van afsluitin-
gen, beton afsluitingen en 
afvoeren. 0487/715 534

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit als geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

D a k h e r s t e l l i n g e n , 
roofing, pannen, leien, 
schouwen, dakgoten vol-
ledig nieuw. Tom & Kenny. 
0491/758 399

Te koop gevraagd: OB of 
HOB in rust. wijk min. 4slk, 
garage en ruime tuin geen 
immo. 0472/891 680

Te koop brandhout: eik, 
beuk, acacia, gezaagd 
op 40cm, gekliefd, droog. 
€65/m³. 0484/600 866

Te huur: Prins Kavelhof, 2 
slk gelijkvloers, veel speel-
ruimte voor kleinkinderen, 
led-verlichting, gordijnen. 
€ 880 + ass. kost. 03/652  
02 42 - 0477/983 275

Te koop brandhout €55 
per m³. Gsm 0475/261 733 
(liefst via whatsapp)

Ik  zoek werk,  poet-
sen, sorteren, allerlei,... 
0466/114 680

Ik zoek werk: rijbew. B, 
delivery, sorteren, verzorg. 
paard. 0466/220 809

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118

Goud terug goedkoop 
maar niet voor lang meer

bevoorraad u nu!
Augustijnslei 10 over post

Te huur: Brass. app. 
1v, 3 slpks, garage. Tel. 
0474/642 168

Te koop droog brandhout, 
thuis gebracht. 
0495/914 096

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

VRIJDAG

VISDAG
KIPDAG
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Op zoek naar een betrouwbare klusdienst? 

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een 
totaalservice waar alles door één en dezelfde firma wordt 
uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op 
maat. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

+32 3 828 95 74
info@antwerpseklusdienst.be
antwerpseklusdienst.be

T
E
W

 

GRATIS OFFERTE

Schilderwerken

Elektriciteitswerken

Schrijn- &  timmerwerken

Gyprocwerken en laswerken

Vloer- en tegelwerken

Parket, laminaat, tapijt en vinyl

Houten en stenen terrassen

Hekwerk, afrasteringen en poorten

Onderhoud en aanleg van tuinen

Reinigen van daken en gevels

Afbraakwerken en afvoer van stort

Stressloos 
naar je nieuwe 

hoofdstuk?

Klaar om uw woning te verkopen? Wel, op onze hulp en 

advies kan U rekenen. Op een efficiënte en doortastende 

wijze gaan wij voor U op zoek naar de ideale match. Plan 

nu een vrijblijvend adviesgesprek in.

Verkopen met passie

+32 3 225 50 00

Passie voor jouw toekomst

info@goetstouwers.bewww.goetstouwers.be
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS  • RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Opruimen en/of leeg-
maken van huizen van 

-
-

len van rommel of stort 

Opkopen inboedels uur-
werken of bij stopzetting 

Nieuwe collectie van 
Flanders designers 

te bekijken

03 652 17 77

Ik zoek werk

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, ju-
welen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-

-

www.Bomenpatrickgeerts.be

gevaarlijke bomen, co-
-

Verzamelaar koopt oude 

Afloop verstopt of je 

Caravan te koop ge-
vraagd:  l iefst in gde 

Te huur: ondergrond-
-

Te koop: 
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VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

vastgoed - verzekeringen - hypotheek - syndicus - renovatie - home staging

Janssen en Janssen verkoopt ± 500 panden per jaar met het hele team.
Hierbij een greep van 40 verkochte woningen in uw gemeente.

GRATIS SCHATTING

www.janssenenjanssen.be

info@janssenenjanssen.be03 663 44 44

Kantoren: Gooreind-Wuustwezel - Brasschaat - Merksem - Burcht - Tremelo - Lille - Leopoldsburg - Hamme - Pelt.

Beste Wensen 
en 

Samen Sterk
in 2021
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.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

Het gemeentebestuur van Brasschaat reikte onlangs 2 che-
ques uit aan Mater Dei Instituut en de Leerexpert Peerdsbos 
ter waarde van respectievelijk € 1.500 en € 960. De 2 scholen 
staken vorig schooljaar de handen uit de mouwen in het kader 
van ‘Operatie Proper’, een actie van Mooimakers. Beide scho-
len hebben zich dit schooljaar opnieuw geëngageerd om nog 
een stapje verder te gaan. “Mater Dei is met zijn milieuraad, 
klimaatraad en de vele acties die ze doen rond de afvalproble-
matiek een voorbeeld voor de andere scholen” stelt schepen 
voor Onderwijs Inez Ven
Operatie proper is een project van Mooimakers (Vlaamse over-
heid) met als doel scholen, groepen en verenigingen een duw-
tje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken. 
https://mooimakers.be/operatie-proper. Scholen die zich in-
schrijven met een actieplan, engageren zich ertoe om binnen 
en rond de school te werken rond zwerfvuil, de afvalproblema-
tiek en correct sorteren.

SCHOLEN ONTVANGEN PRIJS
VOOR OPERATIE PROPER

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Te koop Brandhout €12 
per m³. Tel. 0477/673 265

Te huur garage in ga-
ragepark pastorijstraat 
(driehoek) €80
Tel 0470/313 126

Casa, escritura, nota 
simple…..Zegt u niets? 
Kopen of verkopen van 
een woning aan de Costa 
Blanca. Dan bent u bij 
ons op het juiste adres. 
Neem vrijblijvend met ons 
contact op promo@in-
vestforhome.com Tel +34 
648 654 403

Ramenwasser Geert 
Brasschaat. Nog mooi 
ramen voor kerst 0477 
962 551

Schilder/behangwerk 
aan goede verf huis, app., 
trapzaal, ramen/deuren. 
0468/217 374

Snoeien en vellen van 
bomen, hagen, verwijde-
ren van coniferen en bij de 
goedkoopste v.d. streek. 
0491/758 399

Te koop: waterverzachter, 
aquaservice + gratis zout. 
€150. 0478/741 157

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534

Te huur app. 1e 
verd. Meeslaan 13,  
Brasschaat, 2 slpk, 
terras,garage, vrij ,€ 750 
Tel 0470/313 126

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Te koop in goede staat: 
ping-pong tafel, zeilplank 
met zeil, en/of autobak. 
Prijzen o.t.k. 0475/899 818

Dakwerken: gespecia-
liseerd in kleine herstel-
ling en vernieuwing van 

-
pels. Gsm 0474/204 607

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

Schilderwerken en kleine 
renovatie. 0465/993 577
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Onevenaarbare TOP kwaliteit BEN woningen.

Woningen van de toekomst met de hoogste bouwnormen zoals deze zijn geschikt voor jong en oud,

Zo goed als geen verwarming, elektriciteit of andere kosten meer

Deze woningen
Weishaupt warmtepomp, zonnepanelen, ANYWAYdoors, BORA, Qbus VDI

Woonerf Magnolia Gardens I in Brecht, 
vanaf € 418.640

Nv ConSept
Victor Frislei 1,
2970 Schilde

De Belgische parel van de ECO-tech bouwers

T: 03 64 60 647 - 0498 792 893
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

U heeft schade aan uw 
voertuig, geen omnium 
meer en wenst te verko-
pen? Vanaf 2010.Uw voer-
tuig heeft mechanische 
gebreken en kosten lopen 
te hoog op, dus u wenst te 
verkopen? Ik assisteer u 
hierbij graag op een cor-
recte manier. Carl te Bras-
schaat:
0475 248 997

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

Te koop coniferen 20st.  
0.60 h / Taxus 20st. 0,80 
h. 03/652 13 85

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

@home

Shop in shop
achteraan in de winkel.

Steeds interessante 
koopjes 

03 652 17 77

Te huur magazijn St. 
Antoniuslei 260m², €850. 
0474/810 939

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-
ups. Beste prijs. 
0475/376 496

EPC/elektr. keuring, 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-
deling. T. 0476/749 178
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• Wij bieden u een persoonlijke service en aanpak, 
 geen keuzemenu’s of klantennummers: 
 rechtstreeks contact 24/7 via 0499/126 367

•
 en uw jaarlijks onderhoud

• Het is ook mogelijk om bepaalde beveiligingssystemen over 
 te nemen, zonder dat het de klant extra geld moet kosten

• Erkend door de FoD Binnenlandse Zaken 
 voor inbraakalarm- en camerasystemen

Uw specialist in Brasschaat voor inbraakalarm- en camerasystemen
met meer dan 14 jaar ervaring

Alarm
systemen

Brand
beveiliging

Camera
bewaking

Toegangs
controle

Videofonie

Voor meer info: 0499/126 367
of bekijk onze website voor reviews en projecten 
www.cb-solutions.be 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Er zĳ n mensen die hun raam versieren met kerstverlichting en er zĳ n mensen 
die er een erezaak van maken een lichtspektakel aan hun woning te creëren. 
Tot deze laatste categorie behoort Philippe Rammelaere. U hebt zĳ n woning on-
getwĳ feld al gezien. Philippe woont op de Bredabaan tussen de Olmelei en de 
Oudstrĳ derslei. Al meer dan tien jaar zorgt hĳ  ervoor dat er fi les ontstaan voor 
zĳ n woning. Het is ieder jaar een schitterend spektakel. Drie weken werkt Philip-
pe samen met zĳ n zoon aan de opbouw. Dit jaar zorgden ze voor een kerstboom 
van meer dan vier meter hoog. Er hangen 3000 lichtjes in. Aan de andere kant 
van zĳ n woning zette Philippe een opblaasbare kerstman van drie meter hoog. 
Ieder jaar is het spannend afwachten hoe de lichtjes de stockering hebben over-
leefd. Deze keer waren er 9500 die niet meer brandden. Let ook eens op het 
raam aan de eerste verdieping. Daar heeft Philippe een scherm gehangen met 
beelden van een kerstman die de passanten toewuift. Philippe is dit jaar voor 
eerst sinds lang thuis tĳ dens de eindejaarsperiode. In normale omstandigheden 
zit hĳ  in Miami in de Verenigde Staten. “Daar doe ik telkens heel wat inspiratie 
op. In de Verenigde Staten leeft dat nog meer dan hier. Ik breng hier alles in 
gereedheid en dan zĳ n we weg. Eigenlĳ k deed ik het altĳ d voor de mensen die 
passeren. We hebben al kaartjes in de bus gehad van mensen die ons willen be-
danken. Anderzĳ ds zĳ n er ook al accidentjes gebeurd door automobilisten die 
te veel naar onze woning keken en te weinig aandacht hadden voor het verkeer”, 
legt Philippe uit. De man woont sinds 2007 aan de Bredabaan. Zĳ n lichtspekta-
kel breidde steeds uit. “Dat kost me natuurlĳ k handenvol geld, maar als ik de 
mensen er een plezier mee kan doen, dan heb ik dat er zeker voor over. Zeker in 
deze coronatĳ den moeten we toch een beetje licht en hoop onder de mensen 
brengen”, voegt Philippe er nog aan toe. We kunnen ons best voorstellen dat er 
heel wat mensen ontgoocheld zouden zĳ n mocht Philippe ermee ophouden.
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MAANDAG    28
DINSDAG    29
WOENSDAG  30
DONDERDAG       31
VRIJDAG      1
ZATERDAG   2

MAANDAG    11
DINSDAG    12
WOENSDAG  13
DONDERDAG       14
VRIJDAG      15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvuil dec./jan.

Ophaling huisvuil januari

GFT

GFT

Rest-
Afval

rode
straten

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    4
DINSDAG     5
WOENSDAG  6
DONDERDAG   7
VRIJDAG      8
ZATERDAG   9

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Recyclagepark 
Brasschaat 

sluit donderdag 
31/12 om 12 uur.

MAANDAG    21
DINSDAG     22
WOENSDAG  23
DONDERDAG   24
VRIJDAG      25
ZATERDAG   26

Ophaling huisvuil december

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Recyclagepark Brasschaat 
sluit do. 24/12 om 12 uur.

Recyclagepark Brasschaat 
is GESLOTEN op 

vrij. 25/12 en zat. 26/12

PMD

Chemokar komt in uw buurt, zie afvalkalender

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

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

Nieuw: huisartsenpost
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

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

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, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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: Kluizeveldenstraat 83 – te renoveren rijwoning 
met glvl : inkom met vestiaire, salon, eetkamer met open 
trap, keuken met lichtkoepel, veranda, badkamer, terras, 
diepe tuin met extra berging - 1ste V : grote slaapkamer, 2 
kleine aaneengeschakelde slaapkamers - kelder - moge-
lijkheid tot overname inboedel / bezichtiging na afspraak 
/ contacteer het notariaat.

Om te beginnen hoop ik dat jullie tot nu toe van de corona-perikelen gespaard zijn gebleven en dat 
nog tot het einde zullen kunnen volhouden. Intussen heb ik, nog maar eens, een boek geschreven, 
“Ja, Ik Ben Suzanne”. Het is, al zeg ik het zelf - moet ik eigenlijk ook doen, nietwaar - een mooi, 
intrigerend en vooral merkwaardig verhaal over een vrouw op zekere leeftijd (68), die door omstan-
digheden opnieuw geconfronteerd wordt met de duurzaamheid van de liefde die ze nog steeds 
ervaart voor haar jeugdvriend Kristof. Meer kan ik echt niet verklappen. Alleen dat het voor velen 
een herkenbaar, misschien zelfs inspirerend, aangenaam confronterend verhaal zou kunnen zijn.
Om het uitgeven van dat boek te kunnen realiseren start ik, net als voor mijn vorig boek Nemo Depuis 
En Het Failliet Van Het Mensenbrein, een groepssponsoring in de hoop evenveel respons als toen 
te kunnen realiseren. Suzanne kan ik uitgeven in samenwerking met StoryLand, een vrijwel nieuwe, 
originele en bijzonder enthousiaste uitgeverij, en haar verhaal zal verschijnen begin volgend jaar.
Je kan me dus bij deze realisatie wat helpen door je bijdrage te storten op mijn naam op rekening 
BE63 4151 0867 8108 met de vermelding Suzanne. Vanaf 25 euro krijg je ook het boek. Hoe, ver-
neem je later wel. Met dank bij voorbaat, Alex Van Haecke, Hulshout 44, 2930 Brasschaat - 03/651 
48 06. Als je me nog voor het einde van het jaar kunt helpen, kunnen we je nog op het einde van 
het boek daarvoor bedanken. Tenzij je dat liever niet hebt en dan laat je dat gewoon even weten.

WIE HELPT ALEX BIJ HET UITGEVEN VAN ZIJN NIEUWE BOEK?
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Jong en hulp nodig?
Je staat er niet alleen voor!

Alle info op brasschaat.be/jeugdhulp

Ben je tussen 
10 en 20 jaar? 

Wij luisteren naar 
je verhaal. Ano-
niem en gratis.

Vanaf 12 jaar 
ben je welkom 

met om het even 
welke vraag. 

Awel luistert naar 
jou zonder dat 
iemand anders 

hierover iets 
hoeft  te weten.

Informatie, tips 
en luisterend oor 
om je te helpen 
bij het studeren.

Gratis eerste 
hulp bij 

psychische 
en sociale 

problemen.

Hulp bij vragen 
over studeren, 

psychische pro-
blemen, pesten  

…

Voor iedereen 
(dader, slachtof-
fer...) met vragen 
over geweld en 

misbruik.

Bij de zelfmoord-
lijn staat er altijd 
iemand voor je 
klaar, dag en 

nacht.

Voor minderjari-
gen met vragen 
over seksueel 

misbruik, fysiek 
en verbaal.

Voor al je 
vragen over 

drank, drugs, 
pillen, gamen en 

gokken.

Tips, opdrachten 
en verhalen om 
je beter in je vel 
te voelen tijdens 

rotperiodes.

No nonsense 
info op maat van 

jongeren over 
meer dan 70 
organisaties.

= gesprek = bellen = mailen = chatten = website
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Bekwame informaticus 
gezocht voor herstel pc. 
0486/482 666

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978




