
66e Jaargang     nr. 40      6 oktober 2021

BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

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

NIEUW

HERFSTCOLLECTIES

@KLEDINGWILAN.BE

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

03 633 12 34

DENK GLOBAAL

KOESTER  LOKAAL

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst  | Transparante boekhouding

Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen

Brasschaat  |  Wuustwezel   |   Merksem 
Burcht   |   Hamme   |   Lille   |   Pelt

Tremelo  |  Leopoldsburg

Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat

Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be

03/651.25.39

www.janssenenjanssen.be

OPTIEK DE BEENHOUWER

*Bij aankoop van 1 paar Smartlife brillenglazen. 
Actie loopt van 21/09/21 - 31/12/21 (voorwaarden in de winkel)

1 paar DriveSafe
brillenglazen
! CADEAU !*

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

Inschrijven verplicht op info@vabis.be

De nieuwe
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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

 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Dé expo-site voor iedereen die geïnteresseerd is in naoorlogse artillerieen 
cavalerievoertuigen (COVID-proof), en dit in een sfeervol verlichte omgeving!

NOCTURNE op zaterdag 9 oktober
 van 19.00 uur tot 22.30 uur
 Lichtvliegwezenlaan 3, 2930 Brasschaat

“V-bommen boven Antwerpen”
(LAATSTE kans)

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

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

L
Rijbegeleiding Krüger
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en 
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

FLEXIJOBBER en/of 

STUDENT VERKOOP
in slagerij voor zaterdag en zondag.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wijderen coniferen en 
laur. hagen. Uitfr. stron-
ken. 0498/714 812

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Alle tuinwerk, snoeien 
hagen, tuinhuis en schil-
deren. 0474/453 834

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

EXTRA VOORDELEN
op producten & service*

Levering | Installatie | Garantie | Verzekering
* Voorwaarden in de winkel

ZORGELOOS
OKTOBER

Wasmachine L8FSE96B

BEAUTY
VOUCHER

€ 75,-
t.w.v.

V
ia

 A
EG

Nu aan:

899
949

A
T
G

5
JAAR
garantie

B
9 kg

1600 t/m

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 352
  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. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekerenAlle 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

Ramen, deuren, rollui-
ken, zonwering en kleine 
renovatiewerken 
www.donovan-tack.be

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

F i e t s h e r s t e l l i n g , 
workshop of reisadvies? 
Kom naar BikeWorks! 
Meer dan 20 jaar erva-
ring. www.BikeWorks.
be - info@bikeworks.be 
- 0496 770 137

Op zaterdag 9 oktober

Een hele week feest: woe - zat: 10.00 - 18.00

Bredabaan 225 - Brasschaat

www.combidee.be 24/7

zijn onze ondernemers 
live te horen vanuit 

Combidee op Park FM 106.3, 
luister jij mee?

Bezoek 
onze vernieuwde winkel

Verrassende items 
en geschenken

speciaal voor jou

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

90
JAAR

Tel. 03 663 00 27  ♦  www.wemers.be
Bredabaan 1129  ♦  2930 Brasschaat M-t-H 

open van di tot vrij 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u ♦ zat 10u tot 14u

Totale uitverkoop

Alles aan

-60%
Badmatten, tafellinnen, bedlinnen

Handdoeken, sierkussens, glaswerk

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

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

Italië en Polen.

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De iets ouderen onder ons zullen het zich nog wel 
herinneren. Er was een tĳd dat er in onze gemeente 
niet minder dan vĳf jeugdhuizen waren. Elke wĳk 
had er wel één. Denk maar aan Convenio, Kamejo, 
Juvenes, Jebra en Hobnob. Plekken waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten, zĳn zeer belangrĳk. Daar-
om is het jammer dat er van die vĳf jeugdhuizen nog 
maar één is overgebleven: Hobnob. 
Hobnob wat zoveel betekent als “gezellig samen-
zĳn”, gaat teug tot meer dan vĳftig jaar geleden. In 
een zaaltje boven de Sint-Jozefskerk stond de wieg 
van het jeugdhuis. Daarna werd er verhuisd naar De 
Aard en toen dat gebouw werd afgebroken, kreeg 
Hobnob een onderkomen naast de sporthal in de 
wĳk Driehoek en daar zit het jeugdhuis nog altĳd.
In de loop der jaren werden er verbeteringen aan-
gebracht zodat er minder geluidsoverlast is.
Het voorbĳe anderhalf jaar lag het omwille van co-
rona bĳ Hobnob zo goed als stil. Intussen wordt er 
volop aan de heropstart gewerkt. Axel De Rop, sinds 
drie jaar voorzitter van het jeugdhuis doet een op-
roep aan iedereen die een handje wil helpen. Be-
doeling is om jongeren aan te trekken die zich willen 
engageren om na een inloopperiode een leidende 
rol te gaan vervullen. 
Het draaiende houden van Hobnob is uiteraard 
puur vrĳwilligerswerk. De gemeente voert wel de 
grote werken uit, maar voor het onderhoud staat het 
bestuur zelf in. 
Hobnob wil voor een gevarieerd aanbod zorgen en 
dit voor een breed publiek, jong en minder jong. 
Het doelpubliek is vooral de Brasschaatse jeugd 
tussen 16 en 26 jaar. Fuiven en muziekoptredens 
vormen een belangrĳk onderdeel van het aanbod. 
Er is ook de jaarlĳkse stratenloop.
Axel De Rop legt er de nadruk op dat een engagement 
bĳ Hobnob een onbetaalbare leerschool inhoudt. 
Jongeren doen heel wat ervaring op op gebied van 
onder meer leren ondernemen en samenwerken.

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgings-
centrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwali-
teitsvolle dienstverlener om aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam 
woon-, leef- en zorgklimaat. 
De Woonzorggroep is volop in beweging en werkt aan de toekomst. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, 
waarbij respect en waardigheid voorop staan. Om de visie en missie van de organisatie te realiseren, creëren we 
een bijkomende functie waardoor we op zoek zijn naar een (m/v):

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF
DIRECTEUR
Functie:  Je bent verantwoordelijk voor het fi nancieel management van de Woonzorggroep Voorkempen. 
Daartoe sta je in voor de fi nanciële planning en rapportage van het meerjarenplan, de facturatie en het voeren 
en afsluiten van de boekhouding  Je maakt fi nanciële analyses, geeft fi nancieel beleidsadvies en bepaalt het 
beleid op strategisch niveau mee zodat de organisatie verder ontwikkelt tot een professioneel geheel  Je staat 
in voor het garanderen van een effi ciënte en effectieve administratieve werking van de organisatie en voor het 
HR-beleid.

Takenpakket:  Je leidt en coördineert het fi nancieel, administratief en personeelsbeleid van de WZG Voor-
kempen. In samenwerking met het directieteam werk je een fi nancieel beleid uit zonder de effi ciëntie, effectiviteit, 
kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit het oog te verliezen Het uitwerken, implementeren, 
uitvoeren en optimaliseren van een fi nancieel management systeem, samen met het directieteam, teneinde een 
effectieve, effi ciënte en kostenbewuste werking van de organisatie te verzekeren  Samen met het directieteam 
ontwerpen, uitvoeren en systematisch evalueren van de strategische meerjarenplanning en woonzorgbeleid. 

Profi el:  Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving  Je hebt kennis van 
bestuurszaken: decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc.  Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg: 
woonzorgdecreet en fi nanciering woonzorg  Je hebt grondige kennis van fi nancieel beleid, boekhouding, 
administratieve processen, etc.  Je hebt goede kennis van personeelsstatuut, personeelsbeheer en HR-beleid.

Ons aanbod: We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris 
ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques van 7 euro, ecocheques en een vergoeding voor woon-werkverkeer (fi ets & openbaar vervoer).

Bij functieinhoudelijke vragen en een rondleding kan je contact opnemen met dhr. Pascal Debbaut, a.i. algemeen 
directeur, op het nummer 03 680 05 95. Voor administratieve vragen en functiebeschrijving kan je terecht bij de 
personeelsdeskundige mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 10 november 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.  
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.



Brasschaatse Film,     Nr. 40,    6-10-2021  5

Gigue, Xandres, AVA Studio, Penneyblack, Rains, Les Cordes, Silk Route, Bo’vie, Vano

Van 1 t.e.m. 31 oktober

-10% KORTING OP AL ONZE WINTERJASSEN

Dameskleding

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be
Ps: bij eventuele verstrengde coronamaatregelen, blijven wij steeds bereikbaar (03/651 31 21, 0475/772 659) voor afspraak en levering

steunt startende handelaars

Maak nu uw afspraak!
03 843 33 71

Bredabaan 165, 2930 Brasschaat

Pompoenenfeest
Het was pompoenenfeest in de volkstuintjes van Brasschaat 
(VOTUBRA). Marcel plantte één pompoenplantje, wat hĳ 
van een vriend gekregen had, op komposthoop en die plant 
vond dat best. 21 pompoenen groeiden uit te ware kanjers. 
De oogst werd verdeeld onder de gewillige medewerkers 
van de maandelĳkse doe-dagen. Volgende maand worden 
er weer verdeeld, wees er bĳ!

Brasschaat Bruncht !
Een brunch, een gezellige ontmoeting in een 

aangenaam kader met
fairtrade- en streekproducten.. 

Spek en eieren - chili con/sin carne - verse 
broodjes & croissants -  slabuffet - hesp en kaas

fruit - pastasalades - dessertenbuffet
frikadellenkoek met  krieken,

vegetarische en veganistische salades.

Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
Dranken fruitsap, cava, rode & witte wijn,

bieren verkrijgbaar aan democratische prijzen.            

Zondag 14 november 2021 van 11 tot 14 uur
d'Ouwe Kerk,  zaal Tijl,  Lage Kaart 644 

4-15 jaar: € 9           +15 jaar: € 16 

Inschrijven:
Stuur een mail naar Brasschaat2012@outlook.com 
met vermelding van je naam, het aantal personen
aan €9 en aan € 16 én stort het verschuldigde 
bedrag onmiddellijk op het rekeningnummer 
van Brasschaat 2012:  BE23 0682 3209 8391 met 
volgende vermelding "inschrijving Brasschaat 

Bruncht + uw naam".

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering aan 
nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN

Interieur, bezet,
gyproc, isolatie, 

tegel, wood floor, 
electriciteit,

schilderen, ramen,
deuren, 

speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com

Strĳkpunt Candy. Geen 
tijd om te strijken? Bel 
me, ik doe het voor jou 
met plezier. Regio Bras-
schaat... Meer info op 
0478 404 983

G A R A G E V E R K O O P 
10 okt 10-17u Oele-
g e m s t w g  4 1  S c h i l -
d e  0 4 8 3  3 6 3  3 2 3

I k  z o e k  w e r k 
gypr.,schild., lamin., be-
zetw., tuinw. m. erv. € 
16/u. 0492/148 886

Twijfel niet om ons te 
contacteren, indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar 
(7d7en 24h/24h) Tel. 
0476 345 800

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gr. off. 
0487/715 534

CALPE TE HUUR:Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳk, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vl., gratis wifi, foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

Tuinwerken en schilder-
werken. 0497/231 373

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

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392

Snoeien en vellen van 
bomen met hoogtewer-
ker of klimwerk op moei-
lĳk bereikbare plaatsen. 
Verwijderen van hagen 
en afvoeren afval 
0491 758 399



Brasschaatse Film,     Nr. 40,    6-10-2021  6

301 levensjaren aan 1 tafel in WZC De Mick
Het moet zijn dat het goed leven is in WZC De Mick! Getuige daarvan zijn de 3 eeuwe-
lingen die permanent verblijven in het zorgcentrum, te midden van het groen.
Vorige week kon u het verhaal van Maria Verhelst (100) al lezen (blijft beschikbaar 
op www.brasschaatsefilm.com), deze week krijgt u het verhaal van Irene Van Mele 
(101) en Maria Gomers (100).

Irene Van Mele ziet het levenslicht op 30 september 1920 in de Kloosterstraat in 
Antwerpen. Datzelfde jaar behaalt haar vader, Alfons Van Mele, een zilveren me-
daille turnen op de Olympische Spelen in Antwerpen.
In 1921 verhuist het jonge gezin naar de Vlaamse kaai. De kleuterschool is aan Irene 
niet besteed, ze gaat meteen naar het eerste leerjaar waar ze na haar eerste school-
dag thuiskomt met de boodschap dat ze later schooljuffrouw wil worden.
Als Irene 8 jaar is, verhuist het gezin naar de Bosschaertstraat waar haar ouders een 
tabakswinkel beginnen. Ondertussen is ook haar zusje, Martha, die 6 jaar jonger is, 
geboren. De kinderen hebben een mooie jeugd en krijgen een vrijzinnige opvoeding. 
Vanaf het derde leerjaar tot aan de 4de graad gaat Irene naar school in de Speer-
straat op het Kiel. Vastberaden als ze is, wil ze nog steeds onderwijzeres worden, dus 
doet ze mee aan het ingangsexamen aan de Normaalschool, ze slaagt met glans! 
In 1939 behaalt ze haar diploma onderwijzeres en kan meteen aan de slag in de 
jongensschool aan den Tir. Het zijn echter woelige tijden en op 10 mei 1940 breekt 
WO II uit waardoor ze haar werk verliest. Ondanks alles zit ze niet stil… de jaren 
die volgen, helpt ze thuis in de winkel, heeft ze een baantje op het stadhuis en de 
laatste 2 jaar van de oorlog werkt ze voor de corporatie in Brussel. Op het einde 
van de oorlog trouwt ze met Emiel (Mil) Stockmans en het koppel gaat boven de 
tabakswinkel wonen. Ondertussen behaalt Irene ook nog haar diploma leerkracht 
lichamelijke opvoeding – ze is niet voor niets de dochter van een turnkampioen! Na 
de bevrijding kan ze met dat diploma dan ook meteen aan de slag als leerkracht 
lichamelijke opvoeding.
Irene en haar man houden van kunst en cultuur én van reizen, samen reizen ze dan 
ook de hele wereld rond. Ze hebben geen kinderen maar het dochtertje van haar 
zus, Stella, ligt hen erg nauw aan het hart. De kleine Stella logeert dan ook vaak bij 
hen en ze nemen haar geregeld mee op een van hun vele reizen en laten haar kennis 
maken met kunst en cultuur.
Tot aan het einde van haar carrière staat Irene voor de klas en de laatste jaren sluit 
ze af in de Normaalschool waar ze destijds zelf studeerde.
Op 27 mei 2014 vierden Irene en Mil dat ze 70 jaar getrouwd waren! Helaas over-
leed Mil in 2015 en kort daarna verhuisde Irene naar Woon- zorgcentrum De Mick. 
In De Mick is zij een voorbeeld van doorzettingsvermogen en optimisme voor zowel 
personeel als medebewoners, zo turnt ze nog wekelijks aan de gelijke leggers. 
Irene, een honderdeneenjarige met haast geen grijze haren - jong van geest met 
een open blik op het leven! Haar levensmotto: “je moet de dingen altijd van 2 kanten 
bekijken!”

Maria Gommers werd geboren op 16 juli 1921  te Koningshooikt. Ze groeide er op 
samen met haar zus en 3 broers op de boerderij. Ze was de tweede oudste. Al van 
jongs af aan werkte ze hard en zorgde ze mee voor haar moeder, haar broers en zus 
en de dieren.
Ze leerde haar man Juul kennen en werkten samen op de boerderij waar ze gewas-
sen teelden en koeien hielden. Een harde stiel maar ze heeft dit altijd graag gedaan, 
al zou ze er nu nooit meer aan beginnen. In die tijd werden de koeien nog handma-
tig gemolken en was het elke dag, ook in het weekend hard werken. Het water moest 
ze telkens uit een put gaan halen tientallen meters verder. Ze deed dit vol overgave 
voor de zorg van haar gezin en de dieren. 
Ze houdt van dansen. Af en toe probeerde ze haar man te overhalen om mee te 
doen maar ze benoemt hem zelf eerder als een stijve hark. In tegenstelling tot Maria 
die graag naar de schuur kroop om zich daar aan een trapeze op te trekken. Ze kookt 
ook graag. Ze zorgde vroeger dagelijks voor een 3 gangen-maaltijd. Met de kermis 
was er een grote feestmaaltijd waar ze een overvloed maakte aan eten, ook al lustte 
ze er zelf niet zoveel van. Iedereen at zijn buik goed vol. 
Ze kregen samen 2 zonen, Mario en August. Beiden zijn gelukkig getrouwd maar 
kleinkinderen heeft ze niet. Ze benoemt graag de liefde. Het is door zoveel liefde 
te geven, dat ze deze leeftijd heeft behaald. Want wie liefde geeft, zal ook liefde 
krijgen. Goed met elkaar kunnen praten en zorgen voor elkaar is heel belangrijk.
Ze heeft al veel meegemaakt. Zo overleefde ze een auto-ongeluk en kreeg ze enkele 
ernstige ontstekingen. Telkens vond ze de kracht om weer verder te gaan voor de 
zorg van haar gezin. Op 88 jarige leeftijd stierf haar man aan een hartstilstand. Ze 
heeft hem altijd zeer graag gezien en is erg dankbaar voor de 2 zonen die ze met 
hem gekregen heeft. Zelf heeft ze tot haar 67 jaar gewerkt op de boerderij. Nadat 
haar man gestorven was, woonde ze nog zo’n 5 jaar samen met haar jongste zoon. 
Toen ze in 2019 werd opgenomen met een bronchitis in het ziekenhuis, was ze erg 
verzwakt. Nadien werd beslist om haar verder te laten verblijven binnen woonzorg-
centrum De Mick. 
Maria is een zeer warme dame die zeer graag de medemens liefheeft. Ze strooit met 
complimenten en houdt van een babbeltje. Ze komt er graag goed voor en laat zich 
graag mooi maken.

Irene Van Mele Maria Verhelst Maria Gommers

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 
- Pompoensoep met spekjes. (4€/0,5l of 8€/1l) 

Salades: 

- Wrap met hummus van butternut, aubergine, gele

- Quinoasalade met geitenkaas, zoete aardappelblokjes,
 walnoten, ijsbergsla, kerstomaatjes en boontjes. 

Warme Gerechten:

 met waterkerspuree. (16€)
- Kalfsfricassée met ovenaardappeltjes en een 
 koolrabi/witloofslaatje. (15€)
- Chipolataworstjes met wortelpuree, geroosterde 
 bloemkool en broccoli. (11€) 
- Rigatoni met verse pesto, buffelmozzarella, rucola, 
 groene aspergetips en courgette. (12,50€) 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 5 oktober t.e.m. zaterdag 9 oktober

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

naam en dag van afhaling. 

Boslandbouw of agroforestry is het combineren van bo-
men met gras- of akkerland op hetzelfde perceel. Het pres-
teert economisch en ecologisch beter dan monoculturen. 
Al sinds 2001 pioniert Wervel hiermee in Vlaanderen. Toch 
kunnen we in Europa nog veel leren van volkeren in Indo-
nesië, Afrika en Brazilië..
Deze avond zoomen we in op de Braziliaanse Cerrado, 
een savanne-achtig gebied van 2 miljoen km² onder de 
Amazone. Het is een verzameling van ecosystemen die 
veel ouder is dan de Amazone. Sinds enkele decennia is 
54 % ervan verwoest, vooral door gigantische soja-mono-
culturen voor het vee in Europa en China. Nochtans is ze 
erg belangrĳk voor het klimaat op aarde en voor de water-
voorziening van de Braziliaanse rivieren. De alternatieven 
worden toegelicht. We bekĳken ook de film ‘Met de voeten 
op de grond’, een kortfilm waarin boeren vertellen wat dit 
voor hen betekent. Iedereen welkom na reservatie via erik.
liekens@gmail.com. Meer info: http://www.velt-brasschaat.
be/agroforesty-door-luc-vankrunkelsven/
Locatie: theaterzaal Hemelhoeve, Azalealaan 1 – 2930 
Brasschaat – GoogleMaps
Aanvang: 20 u - Toegang: gratis

V E LT  B R A S S C H A A T  -  D I N S D A G  1 2  O K T O B E R

AGROFORESTRY DOOR LUC VANKRUNKELSVEN

Goedkoop verwijderen van coniferen

Verwijderen van hagen, tuinplanten, laurier, beuk

Leegruimen van tuinen

Containers voor groen afval, 
stronken, coniferen, enz.

Vrijmaken bouwpercelen

Afbreken van garage, 
tuinhuis, vrijstaande woning

GRATIS OFFERTE  0487/715 534
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Oktober =
Borstkankermaand

Oktober = Borstkankermaand
Casa Callenta is een warm (t)huis

voor en door lotgenoten met kanker en hun omgeving.
In samenwerking met AZ Klina, AZ Voorkempen en ZNA Pal-
fi jn organiseren we regelmatig infosessies.
Oktober = borstkankermaand, onder dit thema staan vol-
gende data ingepland

een aangepast behandeltraject
Wat is borstkanker? Is elke borstkanker dezelfde? Hoe ver-
loopt het behandeltraject? Welke ingreep is er vereist? Wat 
is de impact van de behandeling op mĳ n lichaam? Hoe word 
ik verder opgevolgd? ....

"Iedere persoon is anders, iedere kanker is verschillend, ie-
dere borst is (was) uniek." "Iedere persoon heeft nood aan 
een oplossing op maat."

www.casacallenta.be of contacteer Els op het nummer

En… breng gerust iemand mee.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132

2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102

2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.mazda-antwerpautomotive.be

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

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

KFC BRASSCHAAT
Vrĳ dag 8 oktober 
Gew. Res - KFC Berendr. 20u00
Zaterdag 9 oktober 
U15 - KFC Berendr. SP 9u30
U13 - Groenenhoek 11u00
U12 - KSVB Driehoek 12u30

TE HUUR UNIEK, ZON-
NIG DAKapp  met  2 
T E R R A S S E N  ( Z u i d ) , 
BRASSCH. CENTRUM: 
2 slpK, open KK, living, 
badk, apart WC, berging. 
Bouwj: 2008. INSTAP-
KLAAR en onm. vrĳ . € 860 
Tel: 0474 327 688

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

Te koop gevraagd: klei-
ne caravan tot 750kg. 
M a g  w e r k  a a n  z i j n , 
ook ouder model. Tel. 
0492/263 118

Te koop: nertsmantel nw. 
st. mt 42/44 €100. Tel. 
0484/991 910

Te koop: bio appels €1,50/
kg. Tel. 0484/991 910

Te koop: relaxzetel Jori 
z.g.a. nieuw npr. €3200 nu 
€950. Tel. 0484/991 910

Grote garageverkoop 
Tolbareel 19, Brasschaat 
10/10/21, 9-14u.

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534
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· uniek handmade breiwerk
· betaalbare kwaliteitswol
· duidelijke patronen
· workshops voor groot en klein

Bevrijdingslei 39 - 2930 Brasschaat - 0476 76 61 28 - www.ziamaria.be

vrijdag 8 oktober       15u - 19u 
zaterdag 9 oktober    11u - 18u 
zondag 10 oktober    11u - 17u 

OPEN DEUR

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

afval van cannabisplantage
aangetroffen te Brasschaat

Na een melding van sluikstort aan de Miksebaan trof de 
lokale politie Brasschaat woensdagochtend een enorme 
hoeveelheid vuilniszakken aan. Een 200-tal achtergelaten 
vuilniszakken bleken gevuld met restanten die vermoedelĳ k 
afkomstig zĳ n van een drugsplantage.
De lokale politie Brasschaat voert verder onderzoek.

Ervaren huishoudster 
gezocht voor gezin uit 
Brasschaat. Ingeschre-
ven voor 2,5 dagen per 
week. Onderhoud van de 
woning en terrassen, als-
ook strĳ kwerk. Laat snel 
iets weten via WhatsApp 
0475 780 073. Startdatum 
in overleg.

We zoeken een na-
schoolse opvang voor 
Avelyn (4j), Jules (2j) en 
Alexis (2j). vanaf Janu-
ari 2022, 2 dagen in de 
week (ma, di of don). 
Ophalen aan Mater Dei 
Zegersdreef, thuis (Betha-
nie) opvangen tot 18u. 
0494/586 752

Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei . 
0475/897 634 vrĳ  1/11. 
prĳ s €70

Gezocht: gemotiveerde 
studenten. Werken op 
zaterdag. Bedienen in 
slagerij. Slagerij Pieters 
0494 456 736

Te koop: Zibro vuurtje 
R617E. Nieuw, nooit ge-
bruikt. Prĳ s €80. Telefoon 
03/645 20 18

Kapper a. huis, ook mani- 
& pedicure. Wimpers o. 
afspr. thuis. 0491/938 913

Ik  zoek werk,  tu in, 
schilder, klusjes €17/u 
0466/287 080

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534

Gratis ophaling van oud 
ĳ zer, bestek, elektrische. 
toestellen enz. Gratis op-
haling oud papier, karton. 
Info Bart. 0492/543 007

Te koop oude steen 600 
stuks, na 18 uur. 0493/586 827

Te koop droog brand-
hout, thuis gebracht, kant 
en klaar. 0495/914 096

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534

Schilderwerken Binnen 
& Buiten voll. badka-
mer renov. dakgoten. 
0484/063 094

Te huur assistfl at, 2 slpk, 
Pr. Kavelhof, € 900/mnd. 
0497/042 406
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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 ons eigen

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

B A S I S S C H O O L  B L O E M E N D A A L
P a a l s t r a a t  3 0 9 - S c h o t e n

ZONDAG
17 OKTOBER 2021

10u00 tot 13u30

Babyspullen, speelgoed, fietsen en kledij (Alles tot 12 jaar)

https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs
Ouderraad Bloemendaal

GRATIS  INKOM

SPULLENBEURS
-K INDER-

STANDEN IN OPENLUCHT, DOCH OVERDEKT

De naam De Mik is een oude naam afkomstig van de plaats 
in Brasschaat waar een mikgalg stond. In 1280 komt de 
naam Micke voor het eerst ter sprake in een schenkings-
akte aan het Sint-Elisabethgasthuis. Parkdomein De Mik, 
zonder kasteel, werd in 1949 eigendom van de gemeente 
Brasschaat. In 1988 kocht de gemeente de Kleinhoeve aan 
voor de aanleg van een kinderboerderĳ . 
De Mik was ooit een beroemd arboretum. Het heeft nu 
nog steeds een grote variatie aan boomsoorten en planten 
die door hun zeldzaamheid of door hun grote omvang en 
ouderdom absoluut de moeite waard zĳ n. De herfst is aan-
gebroken dus heeft de gids tĳ dens deze wandeling veel 
aandacht voor de vallende bladeren en vruchten. 
Vertrek van de wandeling om 14 uur aan de Kerkedreef, 50 
meter voorbĳ  huisnummer 48. 
Dit is een organisatie van de Natuurgidsen afdeling Bras-
schaat. 

W A N D E L  G R A T I S  M E E  M E T  E E N  N A T U U R G I D S !

ZONDAG 10/10 - WANDELING IN PARK DE MIK
 T H E M A :  ‘ V A L L E N D E  B L A D E R E N  E N  V R U C H T E N ’ .

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…

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

Kelners m/v
 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Infraplus & sauna 
2 pers. + reservelamp 
nieuwprijs 3000 euro, 
vraagprijs 1500 euro. 
Weg wegens plaatsge-
brek. 0475/965 584

 Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast, 
buitenboordmotor, oude 
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect.  +32 646 331 823

 
aan huis. Mail, foto’s, it’s 
me, covidsafe, plf, SpTH, 
app’s installeren, iphone, 
etc. 0479/872 410
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parkbodeactueel
Zitdagen federale pensioen- 
dienst starten opnieuw  

Vanaf 6 september heropenen de federale 
pensioenpunten opnieuw hun zitdagen in de 
verschillende gemeenten. In Brasschaat is dat 
iedere 2de maandag in de onpare maanden.

Afspraak maken? 
bel de gratis Pensioenlijn 
 1765

Concreet wil dit zeggen dat het Brasschaatse 
pensioenpunt terug opent in november. Het 
Pensioenpunt in Brasschaat dat elke 2 maanden 
plaatsvond, zal in alle veiligheid heropstarten vanaf 8 
november 2021.  

Nieuw: Het Pensioenpunt is enkel op afspraak om te 
vermijden dat u moet wachten. Dit laat onze expert ook 
toe om uw dossier eventueel voor te bereiden.  

Hoe moet u een afspraak maken?  
Vanaf maandag 23 augustus kunt u een afspraak maken. 
Bel daarvoor naar de gratis Pensioenlijn 1765. 

De medewerker van de Pensioendienst zal u eerst vragen 
waarom u een afspraak wilt. De medewerker bekijkt dan 
of hij u telefonisch verder kan helpen om te vermijden 
dat u zich onnodig moet verplaatsen.  

Als er een afspraak nodig is, zal de medewerker met u 
een afspraak vastleggen volgens de beschikbaarheid.  

Hebt u een vraag over uw pensioen?  
Als u vragen hebt over uw pensioen, kijkt u best eerst op 
mypension.be. 
U vindt er veel nuttige informatie 
• pensioendatum
• raming van het bedrag
• de betaaldata
• … 

Hebt u geen toegang tot mypension.be of vindt u niet wat 
u nodig hebt? Bel dan de gratis Pensioenlijn 1765. De 
pensioenexperten beantwoorden al uw vragen.  

Wilt u toch liever een pensioenexpert ontmoeten?  
U kunt een afspraak maken met een pensioenexpert in 
Brasschaat elke 2 maanden door de gratis Pensioenlijn 
1765 te bellen.   

Opgelet: het onthaal gebeurt enkel op afspraak. 

Wil jij ook genieten van zo’n groene gevel?
Een geveltuintje plant je gemakkelijk zelf aan de voorkant van 
je woning. Zorg wel steeds voor een doorgang van 1,5 m voor 
voetgangers. Boven 2,20 m kunnen planten wel verder uitwaaien. 
Je staat zelf in voor het onderhoud en eventuele afbraak van je 
geveltuintje.

Kies voor gebruiksvriendelijke planten zonder doornen of bessen. 
Giftige planten laat je ook beter achterwege Je geveltuin snoei je 
zelf zodat de doorgang steeds gewaarborgd is.

Ben je ondertussen helemaal gewonnen voor het idee? Je kan 
meteen starten: een vergunning is niet nodig, meld het wel even 
bij onze dienst Infrastructuur via infrastructuur@brasschaat.be. 
Van hen krijg je nog enkele tips mee in verband met de juiste 
plantenkeuze.

meer info
www.brasschaat.be/geveltuintjes

Creëer je eigen geveltuintje

Brasschaat wil de aanplanting 
van geveltuintjes stimuleren. 
Het groen verfraait het straat-
beeld, fleurt jouw woning op 
en zorgt voor de opname van 
CO2. In de zomer brengen de 
mini-tuintjes de nodige verkoe-
ling en stimuleren ze het sociaal 
contact.

sluit 6 tot 18 oktober

Wie in deze periode boeken of ander materiaal terug 
moet inleveren, mag deze wat langer houden. We 
verlengen de inlevertermijn, zodat je geen boete 
krijgt.  

De bib schakelt over naar Wise, een systeem dat 
door elke Vlaamse bibliotheek gebruikt zal worden. 

De inleverbus zal die periode ook gesloten zijn. Die 
kan je pas vanaf 13 oktober terug gebruiken. Met de 
materialen die dan ingeleverd worden testen we al 
achter de schermen of alles terug functioneert.

Op maandag 18 oktober gaan we opnieuw open en 
dit pas om 14uur.

Door een overschakeling naar een 
nieuwe software.

Geniet van een UiTzonderlijk  
vrijetijdsaanbod!

Vanaf 1 oktober start de gemeente met de 
verkoop van de UiTPAS. Met een UiTPAS 
worden vrijetijdsactiviteiten nog leuker, want 
je spaart punten die je kan omruilen tegen 
voordelen.

Samen met de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, 
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel 
werd de UiTPAS ‘van Polder tot Kempen’ in het leven 
geroepen. 

Je kan je UiTPAS gebruiken bij allerlei activiteiten in onze 
gemeente, maar ook in alle deelnemende gemeenten in 
Vlaanderen. Denk maar aan een zwembeurt, sportkamp, 
jeugdactiviteit, concert, theatervoorstelling of een 
bezoekje aan de bib.

UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt aan een 
UiTPAS-activiteit, spaar je punten. UiTPAS is ook een 
voordeelkaart waarmee je punten kan inruilen voor extra 
voordelen, zoals gadgets, kortingen, of gratis tickets. Je 
kan de UiTPAS gebruiken in je eigen gemeente en ook in 
de meer dan 65 andere UiTPAS-steden en gemeenten.

Alle info vind je via  
vanpoldertotkempen.be



Brasschaatse Film,     Nr. 40,    6-10-2021  12

Brasschaat Open Golf & Country Club

Op 10 oktober 

OPENDEURDAG 
BRASSCHAAT OPEN GOLF

INSCHRIJVINGEN: 
stuur een mailtje naar info@brasschaatgolf.be met vermelding van uw vol-
ledige naam, contactgegevens én het blok waarvoor u zich wil inschrijven:

Blok 1: 10.00-12.00u
Blok 2: 11.00-13.00u

Blok 3: 12.00-14.00u
Blok 4: 13.00-15.00u Blok 5: 14.00-16.00u

Mosselfeest K. Noorse SV
Op zondag 24 oktober van 13.30-16.30u en van 17.30 tot 19.30u

Kantine Noorse, Frans de Peuterstraat 50—2950 Kapellen. 
Voor niet mossel eters is er stoofvlees, en voor de kinderen 
curryworst met frietjes.
Beste Noren, Sportvrienden en sympathisanten,
Het voetbalseizoen 2021-2022 is eindelĳ k begonnen. De 
corona maatregelen zĳ n versoepeld en nu kunnen we terug 
wat leven in de chalet brengen. Het bestuur van Noorse SV 
nodigt jullie uit, om samen te genieten van een lekkere por-
tie mosselen. Ook voor diegene die geen liefhebber is van 
mosselen is er iets anders voorzien.
Kostprĳ s: Zeeuwse mosselen met friet, € 20. Friet met stoof-
vlees € 20. Kindermenu tot 12 jaar: friet met curryworst € 10. 
Inschrĳ ven via mail: Gvoetbal@noorse.be, of in de kantine. 
Inschrĳ ven kan tot en met 18 oktober 2021 met vermelding 
van naam en uur 13.30 uur of 17.30 uur.
Mosselen met friet € 20 x …. = €….. uur ………
Stoofvlees met friet € 20 x …. = €….. uur ……….
Kindermenu tot 12 jaar € 10 x ..… = € …. uur ………
Betaling op rekening nummer BE47 7350 5079 8480 Met de 
vermelding van uw naam. Betaald en mail is ingeschreven! 
Gelieve er rekening me te houden dat de coronamaatrege-
len in de chalet nog steeds gelden d.w.z. mondmasker op-
zetten bĳ  het verlaten van de tafels.

Kerst mini shoots !!! 
27nov - 28 nov & 1 dec 
!!! Prijs: 135 € voor 10 
beelden, ideaal voor 
kerstkaarten te laten ma-
ken. Shoot gaat door in 
een prive bos met aan-
tal leuke kerstsettings 
@Onyvaphotograpy 
0474 349 711

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

SLAGERIJ
SCHELTJENS

Kapellen/Hoogboom

zoekt

VERKOOPSTER
&

KEUKEN-
MEDEWERKER

03/664 20 18

Te koop voederhuisje 
vogels nieuw na 18 uur. 
0493/586 827

Hair & Beauty 
SALON

HERENDAMES

BACK TO SCHOOL ACTIE 

15% KORTING 

steunt startende handelaars

Gevraagd: 

GEMOTIVEERDE 
VERKOOPSTER 

met ervaring voor ong. 
30u per week in 

AMBACHTELĲ KE 
SLAGERĲ  MAES. 

Tel. 0491 105 828

Monique Van Noten zingt 
alle soorten kerkelijke 
vieringen. 0495/427 828

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel
03/645 04 47

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prĳ s! 
GSM 0475/768 188

Ik zoek werk, poetsen 
erv. & ref. Serieuze aan-
vragen. 0485/944 882

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Garden Solutions
Boomstronken frezen, 
onmiddelĳ ke prĳ sofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603

Gespecial. voetverzorg-
ster komt aan huis. Ag-
nieszka 0484/949 951
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www.depolygoon.com

C I N E M A
POLYGOON 

B r a s s c h a a t

Elke dinsdag om 20u - welkom in de foyer vanaf 19u.

05/10/2021 J’accuse (2019)
12/10/2021 Amazing Grace (2018) - documentaire
19/10/2021 Sorry We Missed You (2019)
26/10/2021 1917 (2019)

Tickets 8 euro, online reserveren
https://tickets.depolygoon.com

Locatie: De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

MET KORTINGEN VANAF 10%
& 5+1 FLES GRATIS
MONDOVINO
Vordensteinstraat 102a - 2900 Schoten
T +32 3 658 20 20 - info@mondovino.be
mondovino.be

mondovinowine 

OPENFLESDAGEN
2 WEEKENDS 
16 & 17 OKT
23 & 24 OKT

CORONAPROOF!
• zitt ende degustatie
• verplicht (online) een tafel en tijdsslot 

reserveren via mondovino.be
• online reserveren vanaf 

woensdag 29 september
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Functie: Van een polyvalent vakman ‘loodgieter’ verwachten we dat deze volgende taken 
zelfstandig kan uitvoeren: • plaatsen, onderhoud -en herstellingen aan huishoudelijke 
en industriële sanitaire installaties • ontstoppen van sanitaire voorzieningen • leggen 
en herstellen van leidingen voor water • installeren en herstellen van kranen en andere 
sanitaire voorzieningen.

Profi el: • kennis van het vakgebied door ervaring of opleiding • leergierig • collegiaal 
• in het bezit van een rijbewijs B.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 17 oktober 2021. Bezorg ons naast je CV, 
een motivatiebrief, kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister 
(max 3 maanden oud). Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden 
worden.

Brasschaat, een dynamische gemeente 
die kwalitatieve

dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende aanwerving met 

een selectieprocedure en
aanleg van een werfreserve van

2 jaar (m/v):

POLYVALENT VAKMAN LOODGIETER
Niveau D1-D3 • voltijds • contractueel • onbepaalde duur

Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur?

Ontdek dan alle profi elvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende jobs
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures.

Functie: Je staat in voor het Onderhoud & herstellingen allerlei voertuigen & 
gereedschappen. Ja stelt een diagnose van zowel mechanische, hydraulische, 
pneumatische als elektrische storingen en deze verhelpen. Je dient voertuigen gereed 
te zetten en voor te rijden bij de technische keuring.

Profi el: • kennis van het vakgebied door ervaring of opleiding • leergierig • collegiaal 
• in het bezit van een rijbewijs C.

POLYVALENT VAKMAN GARAGE
Niveau D1-D3 • voltijds • contractueel • onbepaalde duur

Onschuld? Bestaat niet. Overal vindt ge mensen zoals 
Jason & Medea. Overal. Als ge maar goed kijkt. In de 
ziel. Ze verdwijnen niet. Nooit. We worden geboren 
met honger. Grote honger. Om liefde te voelen. Macht 
te proeven. Kijk links van u. Rechts. Stel u voor dat ge 
die kop naast u open kunt doen. In dat potje roeren. 
Ge zou verschieten van wat daar allemaal in zit te 
pruttelen. Zou ge het begrijpen? Of zou ge proberen 
er iets aan te veranderen? Iets om over na te denken 
hé… Medea lijdt. Gedreven door woede, frustratie. 
Onmacht. Met heimwee naar wat ooit was. Naar wat 
had kunnen zijn. Maar niet mocht. Niet meer. Jason 
begrijpt het niet. Zijn redenering klopt, toch? Twee 
mensen. Vrienden. Geliefden. Ouders. Vijanden. Lost 
in translation. Medea. Moeder. Vrouw. Moordenares. 
bewerking van de klassieker van Euripides

IK, MEDEA
14, 15, 16, 17, 21, 22 & 23 oktober 2021 – 20u30

24 oktober 2021 – 15u00

Speciaal voor de
lezers van de

1 + 1 GRATIS
Vanaf 14 oktober in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, Antw.

KUNSTENCENTRUM VLAAMS FRUIT – LANGE NIEUWSTRAAT 81 – 2000 ANTWERPEN
WWW.VLAAMSFRUIT.BE - 03 231 71 81 – INFO@VLAAMSFRUIT.BE

Enkel telefonisch reserveren via 03 231 71 81 of mail 
info@vlaamsfruit.be met vermelding MEDEA2

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

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

Gezocht ervaren poets-
vrouw voor één dag 
per week. Referenties 
gewenst. Reactie via 
cccm720@gmail.com

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, 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

Roofing, pannen, her-
stellen, vern. dakgoten. 
0489/717 125

Overlijdensbericht 
 
 

 
Tom en Nadia Geukens Roziers, 

Lander, Ymen 
 

 
melden u samen met de familie dat op 

29 september 2021 in het WZC Buitenhof te Brasschaat 
is overleden 

 
 Maria Janssens 

weduwe van 
André Geukens 

Zij werd geboren te Mol op 9 mei 1947. 
 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij 
te wonen in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen, 
Bredabaan 654 te Brasschaat, op donderdag 7 oktober 2021 
om 11 uur. 

Samenkomst aldaar vanaf 10.45 uur. 

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van 
Brasschaat Rustoord aan de Max Hermanlei. 
 
 

Correspondentieadres : Familie Maria Janssens 
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 

  
demeyeruitvaart.be
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Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-  Als machine operator sta je aan een lijn waar bio voeding (olie, 

meel, kruiden, thee,…) worden afgevuld
-  Je voert kwaliteitscontroles uit en registreert de resultaten
-  Je kan kleine storingen verhelpen
-  Je draagt veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel
-  Je labelt en verpakt de goederen
-  Je voert de productieplanning uit
-  Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden, ook 
 in het magazijn
-  Je lost grondstoffen met de heftruck 

 JOUW PROFIEL
- Je hebt enige ervaring in de voedingssector als operator
- Je kan op termijn en na interne opleiding zelfstandig werken
- Je bent handig en technische kennis van machines is een pluspunt
- Je kan een stabiele werkervaring voorleggen
- Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk voor 

een correcte communicatie met je collega’s en om de richtlijnen 
correct op te volgen

- Kennis van HACCP en elektriciteit is een pluspunt
- Een rijbewijs vorkheftruck is een pluspunt

WIJ BIEDEN
- Mooie verloning en aangepast opleidingstraject 
- Aangename werksfeer en fi jne collega’s
- Vast contract van onbepaalde duur
- Tewerkstelling in daguren (geen ploegenstelsel)

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde operator die wij zoeken? Laat dan zeker van je 
horen. Stuur ons je CV, FOTO en MOTIVATIE  en vertel ons waarom je 
bij ons past.  Amanprana
   Brechtsebaan 42, 2900 Schoten 
   Chantal.voets@noble-house.tk
   www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

GEZOCHT
OPERATOR – PRODUCTIEMEDEWERKER M/V voltijds

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 03/651 30 41
 0477/382 726
F. 03 652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

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
Schoten – Kruiningenstraat 12: Gunstig gelegen 
- te renoveren gelijkvloers appartement met inkom, 
woonkamer, 2 slaapkamers, wc, berging, badkamer, 
keuken, veranda, tuin, garage en gemeenschappelijke 
kelder. Bezichtiging enkel na afspraak:  bij voorkeur op 
donderdag: 18u - 20u en zaterdag : 10u - 12u.

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag flexĳob zĳn

Bakkerĳ Van Hunsel
03/645 04 47

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

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 (Dirk)

Ophaling stort plastiek 
hout steenpuin etc gratis 
vrĳblĳvend offerte kleine 
en grote hoeveelheden 
0491 758 399

G e z o n d  a f s l a n ke n , 
meer energie terug fit. 
0479/995 582
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

■ Schilderwerken
■ Elektriciteitswerken
■ Schrijn- & timmerwerken
■ Gyprocwerken en laswerken
■ Vloer- en tegelwerken
■ Parket, laminaat, tapijt en vinyl

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 fi rma 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.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

■ Houten en stenen terrassen
■ Hekwerk, afrasteringen en poorten
■ Onderhoud en aanleg van tuinen
■ Reinigen van daken en gevels
■ Afb raakwerken en afvoer van stort

Schepen van duurzaamheid, Goele Fonteyn, en duurzame 
held Robbe, zwerfvuilruimer, op de klimaathappening in de 
Leerexpert.

BRASSCHAAT KIEST VOOR DUURZAAM!
De afgelopen maanden heeft Brasschaat zich al van zĳ n 
meest duurzame kant laten zien. Het Brasschaats gemeen-
tebestuur maakte haar duurzaam energie- en klimaatplan 
op met concrete actiepunten. Een participatietraject voor 
onze burgers werd opgestart i.s.m. Avansa. Op 25 septem-
ber sloot het bestuur de duurzame week af met een klimaat-
happening. Daar konden de inwoners proeven van kook-
workshops, foodtrucks en een duurzame markt. Ze gaven 
ook heel wat input over ons klimaatplan. En de duurzame 
helden van Brasschaat werden in de bloemetjes gezet.
Een volgende stap was de ondertekening van het Energie- 
en Klimaatpact met de Vlaamse overheid. Hiermee enga-
geert het gemeentebestuur zich om verschillende doel-
stellingen de komende jaren te realiseren. De gemeente 
ontvangt hiervoor een minimum betoelaging van € 124.000.
“De fi nanciële ondersteuning die we van Vlaanderen krĳ -
gen, zetten we in om een aantal doelstellingen uit ons 
Brasschaatse klimaatplan uit te werken zoals fi ets- en laad-
infrastructuur, renovaties met energetische ingrepen, re-
genwaterbuffering en de aanplant van bomen en hagen. 
We zetten zo Brasschaat op de kaart als duurzame gemeen-
te”, aldus schepen voor duurzaamheid Goele Fonteyn.

De algemene vergadering van de gemeentelijke sport-
raad Brasschaat heeft plaats op maandag 11 oktober 
2021 in de cafetaria van Dienstencentrum Vesalius, 
Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat. De vergadering start 
om 19.30 uur en is openbaar. Alle sportverenigingen 
die aangesloten zijn bij de sportraad werden reeds uit-
genodigd. Sportverenigingen die nog niet aangesloten 
zijn, en meer info wensen over een mogelijke aanslui-
ting, mogen contact opnemen met de sportdienst. Ie-
dereen die voeling heeft met het  Brasschaatse sportle-
ven is van harte welkom op 
deze vergadering! 
Inlichtingen: 
Sportraad Brasschaat 
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat
tel 03 650 03 30 
Mail: sport@brasschaat.be

ALGEMENE VERGADERING VAN DE 
GEMEENTELIJKE SPORTRAAD BRASSCHAAT

 M A A N D A G  1 1  O K T O B E R
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder

werk aan, gronden, ... UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk 
voorschot, geen makelaarskosten

& geen eindeloze bezoeken?

Tel. 0475/84.14.31

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ, 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prĳzen.

0468/160 132

ALLE TERRASREPARATIES
-Zoals uits l i jpen van 
slechte voegen van ter-
rassen + terug opvoegen. 
-Vervangen van kapotte 
tegels -Vervangen van 
putdeksels, enz. Gratis 
offerte. 0491/883 597

Ben je hulpbehoevend 
of nood aan babbel en 
gezelschap dan ben ik 
een luisterend oor 0493 
146 201

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534

Schilderw. gyproc, la-
minaat, bezetten, gratis 
prĳsoff. 0467/327 615

Ik zoek gratis spullen 
voor rommelmarkt. T. 
0485/300 437

Te huur garagestaan-
plaats Gooreind. Tel. 
0473/992 301

Gratis ophaling oud pa-
pier, karton. Info Bart. 
0492/543 007

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en betonste-
nen. voor een gratis offer-
te bel. GSM 0493/651 522

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

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit, afwas. 
erv. 0466/168 388

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78.

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Tuinwerken,
snel, proper, kwaliteit

0492/441 080 Luc

Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 
vliegenramen. Gratis off. 
0493/651 522
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WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

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

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

‘Hoe kĳ ken mensen naar jou? Begrĳ pen ze jou? Word je 
gewaardeerd? Of soms gekleineerd? Het enige waar jĳ , 
zoals elke mens, van droomt, is: dat men je in je waarde 
laat, dat men respect voor je toont in alles wie je bent. Hoe 
snel staan we niet klaar met een oordeel? We worden zo 
gemakkelĳ k in stukjes gekapt, een verzameling van goede 
en slechte eigenschappen. Bĳ na instinctief gaan we de 
minder goede uitvergroten en de positieve in de schaduw 
zetten. Met soms als enige troost: je bent toch ook maar 
een mens. Zelf worden we liefst niet zo bekeken.
Vertrouwen, hoop en liefde zĳ n de lenzen waardoor we 
onze medemens in zĳ n volheid zien, in zĳ n groei en bloei. 
Van oudsher zĳ n dat de drie goddelĳ ke deugden. Omdat 
we geloven dat God op deze manier naar zĳ n mensen kĳ kt, 
als Zĳ n kinderen. En wĳ , mensen, dat ook zouden kunnen. 
Zalig: dat je mag zĳ n wie je bent. Enkel zo kan je als mens 
groeien, en medemens worden.’ Iedereen welkom!

S I N T - J O Z E F P A R O C H I E  D R I E H O E K

STILTEMOMENT 13 OKTOBER 
O M  1 9 . 3 0  U .  I N  D E  K A P E L  ‘ I E D E R  M E N S  I S  K I N D  V A N  G O D ’

MAANDAG    11
DINSDAG     12
WOENSDAG   13
DONDERDAG    14
VRĲ DAG        15
ZATERDAG     16

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

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

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

BURGERLIJKE 
STAND

Elena Barréa, 7 september 2021, Deurne

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

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

Di, do, vr: 10:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Wo: Op afspraak
Za:  10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten
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Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, 
zilverwerk, oude bestek-
ken, porselein, alle prĳ s-
klassen. Tel. 0495/574 
852. U kan ook zaken 
meebrengen en aanbie-
den in onze winkel. Alle 
info op 
www.krisvoeten.be

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Leuke lieve man 65j. zkt 
vrouw om relatie op te 
bouwen. +31 624 935 189

Bĳ les wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. 

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

Te koop propere golfbal-
len 50 euro, 100 ballen. 
Tel. 03/658 10 88

Twĳ fel niet om ons te 
contacteren, indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar 
(7d7en 24h/24h) Tel. 
0476 345 800

Bart en Inge maakten de woning van hun 
ouders leeg met de inboedelservice: 

“Makkelijke en betaalbare oplossing”
De inboedelservice is een dienst van De Kringwinkel waar-
bĳ  een team een volledige woning leegmaakt en borstel-
schoon achterlaat. Bart (64) & Inge (50) wonen samen in 
een appartement in Antwerpen. Ze maakten beiden al 
gebruik van deze service. Bart voor het leegmaken van het 
huis van zĳ n ouders en zĳ n eigen gezinswoning, Inge voor 
haar ouderlĳ k huis.
Toen Bart’s ouders naar een woonzorgcentrum verhuisden 
overtuigde hĳ  zĳ n broers en zus ervan om gebruik te ma-
ken van de inboedelservice. “Er lag gigantisch veel gerief in 
hun huis en wĳ  hadden allemaal weinig tĳ d voor de opruim 
door onze fulltime jobs.” vertelt Bart. “Bĳ  de inboedelservice 
van De Kringwinkel wist ik dat we een redelĳ ke prĳ s zou-
den betalen voor het werk dat moest gebeuren.” vertelt hĳ . 
Ook Inge koos voor de inboedelservice toen haar vader 
stierf. “Mĳ n moeder woonde ondertussen al op een appar-
tement en zĳ  zag die verhuis emotioneel gezien niet meer 
zitten.” Vertelt ze. Daarom besloot ze samen met haar broer 
gebruik te maken van de inboedelservice.
Inge en Bart appreciëren de praktische kant van de service 
“Het gaf ons tĳ d voor andere dingen. Het is gewoon een 
super gemakkelĳ ke oplossing, je koopt eigenlĳ k vrĳ e tĳ d.” 
vertellen ze. 
Bĳ  de inboedelservice maak je eerst een afspraak voor een 
kĳ kbezoek. Op basis daarvan wordt een offerte opgemaakt 
die de kosten in rekening neemt. “Dat is eigenlĳ k heel han-
dig, hoe meer spullen je er vooraf zelf uit haalt, hoe minder 
je betaalt en omgekeerd.” vertelt Bart.
Wat door de inboedelservice opgeruimd wordt komt 
rechtsreeks in de kringloop terecht. “Ik hoor soms collega’s 
die een container voor hun deur zetten en alles weggooi-
en.” zegt Bart. “Dat snap ik niet, er wordt dan niets meer 
hergebruikt.
Wil je zelf ook gebruik maken van de inboedelservice? We 
zetten even alle praktische informatie op een rĳ tje:

 of info@dekringwinkelantwerpen.be 

 een duidelĳ ke lĳ st van alles wat weg gehaald moet worden

 reiding en de boedelruiming zelf zullen vragen. We
 brengen ook in rekening hoeveel mensen en welke ma-
 terialen nodig zĳ n (parkeerborden, ladderlift…)

 al dan niet mee akkoord gaat

 dig opgeruimd en leeggemaakt.

 ons sorteercentrum gebracht  en worden maximaal her-
 gebruikt. Wat niet herbruikbaar is sorteren we uit voor
 recyclage.
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

Keyboard-pianoles, 
geen notenkennis vereist. 
0477/618 945

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

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, …

Volg en like ons op Instagram en Facebook 
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat


