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BREDABAAN 358

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

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

HONDA HYBRIDE SUV’S

Vanaf € 27.980

03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

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

NIEUW

OPTIEK DE BEENHOUWER

03 651 84 45
optiekdebeenhouwer@outlook.com
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

WARME
WINTERJASSEN

@KLEDINGWILAN.BE

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

HET NIET?
Bel 03/652 17 77 
of 0497 62 15 62
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De Survival Trophy aan het Zilvermeer
Op woensdagnamiddag 20 oktober 2021 deden de leerlin-
gen van Atheneum Brasschaat optie sport van het vĳ fde en 
zesde middelbaar mee aan de Survival Trophy voor scholen 
aan het Zilvermeer in Mol. Onze sportieve leerlingen haal-
den het beste uit zichzelf en overbrugden in verschillende 
teams 25 hindernissen. Een pittige uitdaging die ze allemaal 
geweldig goed doorstaan hebben! Een dikke profi ciat aan 
alle deelnemers.

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

Uitslag “Prijs van het publiek” ’t Blad
Groepstentoonstelling van 15 - 24 okt. 2021

Sint Jozefskapel  Brasschaat

1e prijs: Jeanne Van Heurck  
“Mistig” - olieverf

2e prijs: Leo Dom  
“Aanstormende olifanten” - acrylverf

3e prijs:  Lydia  Balliauw 
“Indische charme” - olieverf

Met dank aan de talrijke bezoekers

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 

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerkenwww.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…

Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Problemen met je buur?

GRATIS

Samen leven kan soms 
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

SVB Driehoek

09:00 Ekeren FC B 1 - U7 A
09:00 S.V. Noorse B 1 - U10 B
09:00 U8 A - K. Brecht SK A 1
09:00 U9 A - S.V. Groenend. 1
09:00 U8 B - Ekeren FC 1
09:00 U9 B - Loenhout SK B 1
09:30 K. Sint Job FC - U6
10:30 F.C. SEJA 1 - U12 B
11:15 K. Sint Job FC B 1 - U7 B
11:15 U11 A - Cantincrode B 2-1
11:15 U11 B - K. Heibos SV B 1
11:30 KON. OLVAC A 2-1 - U13 B
12:00 Groenenhoek A 3 - U13 A
12:00 VC Mortsel OG A 3 - U10 A
12:45 FC Oxaco-Boech. - U17 A
13:15 U15 B - Wit-Rood Antw.
14:00 Heidebl. Pulderb.- U13 C
15:00 Nw Stabroek - U17 B
15:15 U15 A - FC VDP
15:15 U15 C - KFC Mart. Halle
17:15 U21 A - F.C. Ik Dien A 3-2

10:00 S.K. Nw Stabr. A - Res. B
10:00 DAMES - VC Rĳ menam
11:15 S.C. O.L.V.E. A - veteranen
12:15 Res. A - K. Sint Job FC
14:30 S.V. Noorse C - Res. C
15:00 1ste pl. - Groenenhoek
8 november
18:30 MultiSkillz For Foot 
(Voetbal Vlaanderen)
10 november
18:45 U12 A - SC City Pir. Ant-
werpen D 2
11 november
10:00 F.C. IK DIEN - Veteranen
14:30 1ste pl. - S.K. LAAR
19:00 U17 A - Kon. SV Vlug Voor. 2

Denys & C  
Bredabaan 246,

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



Brasschaatse Film,     Nr. 44,    3-11-2021  3

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 

Last van FOMO?
Start nu met
pensioensparen
en mis ook later
geen enkel tripje.

Pensioensparen kan al
vanaf € 5 per maand.
Start nu ook heel eenvoudig
via de Argenta-app.

Zo simpel kan het zijn.

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

J O U W   K E U K E N
O P   Z ’ N   B E S T.

Q U A L I T Y
T I M E
I N   D E
K E U K E N
M E T   M I X
&   M AT C H

In een mum van tijd een lekkere 
maaltijd op tafel én een glimlach op 
het gezicht van je kinderen toveren? 
Dankzij onze combi-stoomoven met 
Mix & Match kan het! Schuif ver-
schillende ingrediënten samen in je 
oven en tover in minder dan een half-
uur een volledige maaltijd op tafel. 
Dat is niet alleen mix en match maar 
ook win-win voor de drukke agenda 
van een jong gezin.

Laat je
inspireren.

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!

ALLE 
HERSTELLINGEN

Kelderdichting en 
opstĳ gend vocht, 

dak-, riool- & 
metselwerken

45 jaar ervaring
aan betaalbare prĳ zen

0473/951 897

TUINAANLEG 
EN TUINONDERHOUD
Tuinaanleg en tuinonderhoud; 
Snoeien en vellen van bomen; 
Stronken uitfrezen; vrĳ maken 
van bouwpercelen; Aanleg 

gazons: inzaaien, grasmatten, 
kunstgras; Werkt ook met 
onderhoudscontracten; 

Proper maken van opritten.

TUINENKRISHERREMANS.be

Te huur geli jkvloers 
appt 1 slpk, tuin, garage, 
Brasschaat. De Tomer-
maat. Alle comfort. € 780 
0495/328 386

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

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

GEZOCHT:

Wij zijn op zoek naar
gemotiveerde en enthousiaste medewerkers

om ons team te versterken in de sales,
op zelfstandige basis. 

In verschillende regio’s alsook variatie op producten.
Zeer goede verdienste!

 VEREISTE: Bezit van Rijbewijs en eigen wagen.
  U spreekt perfect Nederlands

CV + foto via e-mail naar: julie@optimalinvest.be
03/650.00.60
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Heb je interesse voor
nieuwe zorgtechnieken
én voor zijn verhalen?

Woonzorgcentrum Vesalius 
zoekt zorgkundigen met oog 
voor de job én de mensen.

Interesse? Bel 03 431 27 72 
of whatsapp 0475 46 08 65

Brasschaat

De dappere kleuters uit de vlinderklas

Ja, die zitten in Mater Dei Driehoek 
hoor! Naar aanleiding van thema grie-
zelen kregen we bezoek van 2 grote
spinnen en 1 slang. Wat was dat spannend. We durven deze 
ook te aaien. Wat een te gek bezoek. 

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!

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
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 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

Tg Wuivend Riet

Woensdag 17/11
om 20 uur

CC Hemelhoeve
Brasschaat

Ellen Van de Poel   Yorgo Fontaine   Ivo Ceulemans
Regie: Ed Vanderweyden

Kaarten: € 35
Bestellen via mail: chemodag.lc.belpaire.linkeroever@gmail.com

Samenwerking tussen: Lions club Antwerpen en Lions club Antwerpen linkeroever

Bredabaan 364, 2930 Brasschaat

ACTIE
Brusselse wafel met suiker 

+ 1 Rombouts koffi  e

€5

Donderdag 11 november 2021, 20.00 u; zaal De Polygoon, 
Kapellei 15, Brasschaat Ter gelegenheid van 50 jaar vtb-
Kultuur Brasschaat speelt het Brasschaatse Parktheater een 
extra voorstelling van het theaterstuk “De Jossen” van Tom 
Lanoye. Met enige trots nodigt vtbKultuur Brasschaat jullie 
dan uit voor dit tĳ dloos theaterpareltje, komisch maar met 
een enigszins tragische ondertoon. Kostprĳ s: 12,00 euro 
voor leden en niet-leden. Inlichtingen/inschrĳ vingen:
- e-mail: brasschaat@vtbkultuur.be;
- telefoon: 0476 45 20 43 of 0484 92 01 05;
- website: http://www.vtbkultuur.be/brasschaat .

V T B K U LT U U R  B R A S S C H A A T

THEATERVOORSTELLING “DE JOSSEN”

KFC BRASSCHAAT
vrĳ dag 5 november
F.C. Oppuurs A - Reserve A
Reserve B - K. Heibos S.V. B
zaterdag 6 november
F.C. Koningsh. Niv.2-1 - U10
K.S.O.C. M.-T-H. Niv.1 - U7
S.K. Nw Stabr A Niv.2-1 - U21
U6 - K. Ternesse V.V. Womm. A
U13 - V.K. Simikos A Niv.3-2
K. Achterbroek V.V. Niv.2 - U10
K. Gooreind V.V. Niv.2 - U11
S.V. Noorse B Niv.2-1 - U11
‘S Gravenwezel-Schilde - U15
F.C. Ekeren B Niv.2 - U9
U12 - V.K. Simikos A
U8 B - K.F.C. U8A
zondag 7 november
Fcs Mariekerke-Branst - 1ste pl.

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Bladopkuis in uw tuin. 
GSM: 0476 582 757. Tel. na 17u

Vrouw zoekt poets-
werk, ook massage NIET 
erotisch. 0466/410 473

Poesthulp gevraagd. 8u 
per week met diensten-
cheques. Villa in Vries-
donk. Nederlandstalig, 
eerlĳ k, betrouwbaar, ini-
tiatiefnemend, met refe-
renties. Zich aanmelden 
0497 368 283

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

Strips en LP’s gezocht! 
Heeft u er te koop? Bel of 
SMS 0471 294 474

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳ sklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

Tuinwerken,
snel, proper, kwaliteit

0492/441 080 Luc

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

Gezocht plus baasje 
v o o r  h e rd e r s h o n d . 
=  ged ee ld e  zorg  + 
w a n d e l i n g e n .  V e r -
trouwd met het  ras. 
0497 864 947

Te koop: Gelijkvl ap-
partement met garage 
te Brasschaat MTH op 
Bredabaan 977. VP € 
205.000 T. 0485 037 965

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. 0496/433 007 geef 
goede prĳ s. Peter

Ik zoek werk als poets-
vrouw en doe ook uw 
strĳ k. 0465/545 708
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Wij hebben dat toch goed gedaan
Marita De Ridder en Bruno Vekemans

Geïllustreerde fragmen-
ten uit de dagboeken van 
Bruno (1952-2019) en 
Marita zĳ n vrouw en muze. 
Veel mensen gaan ervan 
uit dat het moeilĳ k samen-
leven is met een ‘artiest’.
Dat vooroordeel zal in 
vele gevallen wel kloppen, 
maar toch bleek niets min-
der gecompliceerd dan 
Marita’s relatie met Bruno 
Vekemans. Hĳ  was een 
gepassioneerde, gedre-
ven kunstenaar en bo-
venal een unieke, grap-
pige en liefdevolle man 
en vader.
Ze deelden samen 30 
jaar liefde en kunst. Hun 

verhaal begon in 1989 en 
eindigde toen Bruno zĳ n strĳ d tegen Myelofi brose, een on-
geneeslĳ ke ziekte, verloor. Marita hield een dagboek bĳ  dat 
zĳ  tĳ dens de corona lockdown van 2020 uitschreef.
Wĳ  hebben dat toch goed gedaan - soft cover - 64blz. - met 
dagboekfragmenten en foto’s van Marita De Ridder  en ge-
dachten, brieven, gedichten, cartoons, en kleurenillustraties 
van Bruno Vekemans verschĳ nt bĳ  De Lezer vzw. 
De opmaak en het drukwerk werden verzorgd door Yves 
Van Houdt (All Design bv). Paul Verbeeck (galerist) schreef 
het woord vooraf. Dr. Stef Meers verzorgde het nawoord.
De opbrengst van “Wĳ  hebben dat toch goed gedaan” 
wordt geschonken aan het ‘de Duve Institute’. een organi-
satie waarin verschillende groepen artsen dagelĳ ks werken 
aan het verbeteren van de kennis en de behandeling van 
kanker en myelofi brose.  U kan het boek bestellen:
*door overschrĳ ving van € 20,- op rekeningnummer BE60 
7511 0150 3870 van De Lezer vzw,  Ploegsebaan 96 Bras-
schaat. Vermeld uw naam en adres, wĳ  leveren aan huis.
*afhalen kan na telefonische afspraak bĳ  :
- De Lezer vzw, Ploegsebaan 96 Brasschaat tel. 03 663 21 93 
of gsm 0479 29 18 56.
- Marita De Ridder, Kaarttuin 20 Brasschaat gsm 0498 13 88 15

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

Een complexe verzekeringswereld vraagt om een sterk team

www.relexverzekeringen.be

De KBC Verzekeringsagenten van EDP Brasschaat en RUTS
Wuustwezel slaan de handen in elkaar en gaan vanaf   
1 december 2021 samen verder onder de nieuwe naam
RELEX Verzekeringen.

Hiermee bieden wij een antwoord op de steeds
complexer wordende verzekeringswereld en kunnen wij
meer inzetten op doorgedreven specialisatie.
Zo blijven we altijd een stapje voor.

Maar blijf gerust aankloppen bij jouw vertrouwde
aanspreekpunt.

Bredabaan 474 Kaartseplein 9
2990 Wuustwezel 2930 Brasschaat
03 669 94 94 03 653 19 98

Vanaf 1 december 2021 staan
we voor je klaar in:

steunt startende handelaars

Maak nu uw afspraak!
03 843 33 71

Bredabaan 165, 2930 Brasschaat
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Vanaf heden hebben wĳ  decoratiespulletjes en kerst-
verlichting, ook zĳ n er duidelĳ ke displays gekomen 
met verschillende thema’s verlichting. Ons deskundig 
lichtadvies staat voorop en kan op afspraak bĳ  u thuis 
of in onze zaak bekeken worden, we nemen hier alle tĳ d 
voor om tot een mooi lichtgevend resultaat te komen. 
Het plaatsen van verlichting kan worden uitgevoerd 
door Kenneth, zoon van Miranda. Kortom een familie-
bedrĳ f met 40 jaar ervaring en service met de glimlach. 
Kom en ontdek onze vernieuwde toonzaal, samen 
verlichten we de donkere winterdagen. 

Miranda en Kenneth 

ORLANS ELEKTRO, 
BLĲ FT INNOVEREN!

Twee heren van stand, PATRICK VAN GOMPEL en LOUIS VAN 
DIEVEL, geboren vertellers, journalisten in de stijl van last 
man standing, komen hun nieuw boek signeren op zaterdag 
6 november.

“Van onze verslaggever ter plaatse” is een boeiende, soms 
hilarische kijk achter de schermen van de journalistiek.

“Witte oren” is een smeuïg dorpsportret vol gekonkel waar 
enkelingen - op eigen risico - naar de ware toedracht zoeken.

Patrick Van Gompel 
& Louis Van Dievel

Signeren zaterdag 
6 november
van 15.30u 
tot 17.00u

Standaard Boekhandel 
Bredabaan 316, 
2930 Brasschaat

De aanmelding gebeurt digitaal. Vervolgens krĳ gen jul-
lie een offi cieel inschrĳ vingsformulier toegestuurd met de 
vraag om dit bĳ  een eerste bĳ eenkomst in te leveren. De 
inschrĳ ving is pas voltooid na indiening van het offi cieel in-
schrĳ vingsformulier en betaling. Inschrĳ ven kan tot uiterlĳ k 
1 november 2021

INSCHRIJVEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2022 IN PASTORALE
 EENHEID HH. JACOBUS EN ANTONIUS (BRASSCHAAT/KAPELLEN)

1) Surf naar www.jacobusenantonius.be
2) Klik de tegel ‘Inschrĳ ven eerste communie 2022’ of
 ‘inschrĳ ven vormsel 2022’ aan.
3) Vul de opgevraagde gegevens in.
4) U ontvangt een  mail ter bevestiging.
Vragen? Contacteer mevr. Mimi Smet op 0486 329 933
of via mimi.smet1@gmail.com

Bistro Nottebohm

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: 

VRIJDAG 27 NOVEMBER
5 GANGEN KREEFTEN DEGUSTATIEMENU 

all-in 65 euro p/p enkel op reservatie

WEEK MENU VAN 4/11 TOT 11/11
19.90 euro per persoon / niet op zaterdag

knolselderroomsoep
Of

Rundscarpaccio klassiek
*****

Varkenshaasje 
met dragonsaus en groentetempura 

Of
Slibtongetjes 

met verse tartaar, sla en frietjes
*****

Check ons kerst en 
oudejaarsmenu op onze website 
bistro-nottebohm.metro.rest

 app. Vuurkrui-
senlei 29, 2de verd. 2 
slk.+berg. +gar. +ing. 
Keuken, € 750 + € 40 kost. 
Tel: 0486 842 568

Ik zoek werk poetsen, 
ervaring, heel sociaal. 
0487/452 110

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren en andere klusjes 
0488/591 112

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

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

 DAME 
61j. met referenties be-
schikbaar als zorgkundi-
ge voor nachtdienst GSM 
0474 702 594

Leegmaken van uw 
woning, van kelder tot 
zolder. Alles leeg ook 
opkopen strips, verzame-
lingen, beelden, schilde-
rĳ en, enz. 0491/758 399

Gratis ophaling van oud 
ĳ zer, Gratis ophaling van 
elektrische apparaten, 
Gratis ophaling papier 
en karton. 0492/543 007
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Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 – www.larose-brasschaat.be – info@larose-brasschaat.be
wij zijn steeds bereikbaar (03/6513121, 0475/772659) voor afspraak en levering

Dameskleding

OPENDEURDAGEN VAN 5 NOVEMBER T/M 27 NOVEMBER
Bij aankoop vanaf €100 krijgen jullie een mooi geschenk

Tot dan

“ik koop in Brasschaat”

dinsdag 9 november 2021  om 20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat.
Tĳ dens WOI was de hele wereld in de Westhoek aanwezig. Uit bĳ na elke hoek van het 
toenmalige Britse rĳ k, tot Fĳ i en de Caraïben toe, werden troepen naar Europa gestuurd. 
Ook het Franse en het Duitse leger waren geen etnische monolieten en telden tal van min-
derheden. Voor elk van hen was de oorlogservaring anders en had de deelname aan de 
oorlog belangrĳ ke gevolgen. Hoe reageerden de inwoners van de Westhoek toen op al 
die vele vreemde culturen waarmee ze plots en voor de eerste keer in aanraking kwamen? 
Dominiek Dendooven (°Brugge, 1971) is sinds 1998 verbonden aan de Stedelĳ ke Mu-
sea Ieper, waaronder het In Flanders Fields museum, waar hĳ  verantwoordelĳ k was voor 
verscheidene grote tentoonstellingen. Is ook vrĳ willig medewerker aan het departement 
geschiedenis van de UA en gastdocent aan de KUL (campus Kortrĳ k) en bĳ  Davidsfonds 
Academie. Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Ac-
tiviteiten”. Deelnameprĳ s, in voorverkoop: € 8; niet-leden € 12; <25 jaar € 4.  (overschrĳ -
ven op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “WOI”) 
Inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  Ria Keysers (T. 03 652 12 86).

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

WEEK VAN DE GESCHIEDENIS
WERELDOORLOG I.  VIJF CONTINENTEN IN VLAANDEREN

L E Z I N G  D O O R  D O M I N I E K  D E N D O O V E N . 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In onze gemeente ze-
telt naast de gewone 
gemeenteraad ook een 
kindergemeenteraad. De 
leden hiervan worden in 
de derde graad van de 
Brasschaatse lagere scho-
len gekozen. Deze leden 
maken dan onder elkaar 
uit wie de kinderburge-
meester wordt en mee 
met Philip Cools lintjes 
mag doorknippen. De 
stemming vond vorige 
week plaats en de 11-ja-
rige Noa Vereycken haal-
de het. Het kwam wel tot 
een tweede stemronde 
aangezien er uit de eerste 

stemronde drie winnaars tevoorschĳ n kwamen.
Noa zit in Mater Dei Ploegsebaan. Ze was totaal 
verrast toen ze te horen kreeg dat de sjerp mocht 
omgorden. De jonge meid is dan ook niet op haar 
mondje gevallen. “Ik kĳ k er naar uit om met mĳ n 
leeftĳ dgenoten te discussiëren over dingen die mĳ  
boeien om dan samen tot oplossingen te komen. 
Verder vind ik dat er in Brasschaat veel te snel wordt 
gereden. Het moet veiliger kunnen”, zegt ze.
Maar net zoals veel van haar leeftĳ dgenoten is ze 
begaan met het milieu. “Brasschaat is een groene 
gemeente en dat moet zo blĳ ven, meer zelfs, het 
mag voor mĳ  nog groener worden. Dan wordt het 
hier echt leuk wonen”, stelt ze onomwonden.
De nieuw verkozen kindergemeenteraad gaat zich 
vooral focussen op duurzaamheid. Ze mogen idee-
en spuien die ze dan aan de groten kunnen voorleg-
gen.
Toen de kandidaat-burgemeesters zichzelf mochten 
voorstellen om hun kandidatuur kracht bĳ  te zetten, 
bleek hun engagement. Ze hadden goed nagedacht 
en kwamen soms met verrassende thema’s aandra-
ven. Zo zit racisme en kinderarmoede bĳ  sommigen 
zeer hoog. Iedereen moet gelĳ ke kansen krĳ gen, 
hoorden we ook nog.
De kindergemeenteraad komt op regelmatige ba-
sis samen en werkt zoals de oudere collega’s. Be-
nieuwd hoeveel er van deze jonge generatie later 
zullen doorstromen naar de echte politiek. Zĳ  zullen 
daar alvast een stapje voorsprong hebben.
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Vrĳ dag 12 en zaterdag 13 november 2021 om 19 uur. Vrĳ -
dag vanaf 19 uur is er een videovoorstelling van jongeren 
“Alles over het universum (Nederlands gesproken) en een 
tweede videovoorstelling “Ons Zonnestelsel”. Zaterdag om 
20u30 is er een voordracht voor deheer Arthur Schoeters 
(bestuurder KSGA) thema: ruimtevaart 50 jaar geleden 
Apollo 15 met het eerste beeldje op de maan van onze 
kunstenaar deheer Paul Van Hoydonck. Bĳ  helder weer zĳ n 
de planeten Jupiter, Saturnus en Uranus waar te nemen 
met de Celestron 85E telescoop. Iedereen is welkom, toe-
gang is gratis. Adres: Sint-Antoniuslei 95, 2930 Brasschaat. 
Inrit parking Boskapellei en toegang achterzĳ de van het 
gebouw.

STERRENKIJKDAGEN
A S T R O V E R P I A  K S G A  V Z WGoedkoop 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

Openingsuren:
dinsdag - vrijdag: 10.00 - 18.00

zaterdag 10.00 - 17.00

Bredabaan 313 -Brasschaat 
tel. 03/297 66 99 

tegenover slagerijGysels

BON
2 kippen
15 euro

Geldig tot 27/11/2021 zolang 
de  voorraad strekt

1 bon per klant

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN

SALADES EN GROENTJES

steunt startende handelaars

Te koop: Plooibare electr. 
scooter Vermeiren, 3x ge-
bruikt. Info 0498 277 514

Te koop: 2 kristallen luch-
ters € 50. 0474/616 377

Te huur extra brede au-
tostnplts Hofstraat 32. 
€120/mnd 0479/381 137.

Te HUUR:  K le in du-
plex-appartement 55 m²
2de verdiep met lift. 
HANENDREEF 40, BRAS-
SCHAAT, rustige buurt. 
1 slaapkamer + zolder-
kamer, kleine woonka-
mer met open keuken-
hoek, volledig ingerichte 
badkamer, groot terras 
zuidwest georiënteerd. 
Uitzicht op groen. € 595/
maand + € 55 kosten. Incl 
Brandverzekering. BE-
SCHIKBAAR 1 april 2022
GSM 0486/46 57 67

Te koop in Brasschaat: 
brandhout v. open haard. 
Blokken 30cm berk & eik. 
0475/899 818

Te koop: nieuwe matras 
met gratis bed en latten-
bodem potk op 03/651 
95 71

Wĳ  zoeken iemand die 
bĳ les wiskunde (lagere 
school) kan geven. Bel 
naar 0489 306 305. Artur

Gevraagd: Oude brom-
fiets, jukebox, flipper-
kast, buitenboordmo-
tor, oude benzinepomp 
boot, oude wapens, re-
clameborden, ect.  +32 
646 331 823

Ik zoek werk gyproc, 
schild., lamin., bezetw., 
tuinw. m. erv. € 16/u. 
0492/148 886

Te koop: elektrische 
damesfiets in perfecte 
staat, heel weinig ge-
bruik 2100 km, jaarlijks 
onderhoudsbeurt. Met 8 
versnellingen en 5 elek-
trische ondersteuningen 
Schĳ fremmen en vering. 
Batterĳ  van 400. prĳ s 800 
euro. 0475 554 202

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

Professioneel schilder-
werk. Btw aanwezig. 
0465/993 577

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

Ik koop alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

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

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

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

UITVERKOOP Rainp-
harma producten 0478 
735 227

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

Noorderlicht
Regionaal praatcafé 

dementie
JONGE PERSONEN met DE-
MENTIE. Anouck de Bruĳ n, 
Coördinator van Expertise 
Centrum Dementie Orion 
wordt tweemaal geïnter-
viewd. 1.als expert 2.als man-
telzorger. Wanneer:  dinsdag  
30 november om 14 u. Waar: 
Brasschaat , Dienstencentrum  
VESALIUS Prins Kavellei 77. 
Voor: alle geïnteresseerden 
die inschrĳ ven via Martine.
vandenheuvel@gza.be. Aan-
dacht : Alle coronamaatrege-
len worden toegepast .
Gevaccineerde personen be-
schermen zichzelf en ande-
ren. Eenvoudige toegang tot 
vesalius via ingang en  par-
king klina Augustĳ nslei

BREDABAAN 232  |  2930 BRASSCHAAT  |  TEL: 03/651.48.62

Vanaf november ook 
ontbijt op zondag

NIEUWE OPENINGSUREN
Maandag, donderdag, vrĳ dag, zaterdag

open van 8u30 tot 17 uur, zondag van 9 tot 13 uur
Dinsdag, woensdag en feestdagen gesloten

Klein Ontbĳ t € 5,20

Gezond Ontbĳ t € 14.90

Vegetarisch Ontbĳ t € 15.80

Royaal Ontbĳ t € 15.50

Luxe Ontbĳ t € 23.30

Engels ontbĳ t € 15.80
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parkbodeactueel

Breng jouw buurt in beweging want…
elke stap telt! 

Brasschaat start alvast met het 
beweegvriendelijk maken door 
volop mee te werken aan de 
campagne 10.000 stappen: elke 
stap telt! 

Plaats elke stap op 
een voetstuk 
Zet je beste beentje voor en doe 
mee met deze campagne van 
het Vlaams Instituut Gezond 
Leven vzw, Sport Vlaanderen, 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
en de Vlaamse Logo’s.  

Stap voor stap bereik je niet alleen 
een goede gezondheid, je voelt je 
ook beter in je vel, je slaapt beter 
en stapt dus minder vaak met het 
verkeerde been uit bed. 
Al stappend heb je één voet 
binnen naar meer sociaal contact. 
Je zorgt voor minder vervuiling en 
lawaai van auto’s en maakt zo de 
buurten en straten leefb aarder. 
Samengevat: elke stap telt!  

Samen bouwen we aan buurten waarin bewoners zorg dragen voor elkaar, 
waar levenskwaliteit en gezondheid centraal staan, waar mensen zich goed 
en geborgen voelen. Buurten die mensen in beweging brengen, letterlijk en 

fi guurlijk. Want een buurt kan alleen zorgzaam zijn als ze beweegvriendelijk is.

Herdenkingsmis

Op zondag 7 november om 11.15 uur vindt een mis plaats in kerk Centrum ter 
nagedachtenis van de slachtoff ers van de overstromingen in onze zusterstad 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. De viering wordt opgeluisterd door de Koninklijke 
Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus Brasschaat.

De eerste stap begint 
bij jouw voordeur! 
Er beweegt wat in je buurt. Heb je 
de stappensignalisatie al gezien 
in Brasschaat of misschien wel 
elders in Vlaanderen? Hiermee 
tonen we dat kleine afstanden 
tussen gekende locaties in 
je buurt ook extra stappen 
opleveren. Van jouw voordeur 
tot aan het gemeentehuis. Of 
tussen de bakker en de slager. 
De komende vier jaar zet onze 
gemeente nog verder in op 
beweegvriendelijke buurten. 

Doe mee samen met je buren, je 
straat of zelfs de hele buurt. Volg 
de facebookpagina van Gezond 
Leven op de voet voor leuke info 
en wedstrijden.

Elke stap telt voor Brasschaat! 

Meer info?
10000stappen.gezondleven.be
facebook.com/gezondlevenvzw

Er beweegt wat in je buurt. Heb je de stappensignalisatie al 
gezien in Brasschaat of misschien wel elders in Vlaanderen? 
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Brasschaat

De Jossen
Ter gelegenheid van 50 jaar vtbKultuur Brasschaat speelt 

het Parktheater een extra voorstelling van een toneelstuk 
van Tom Lanoye. Welkom in het Rijk der Jossen!

Het land waar iedereen Jos heet ...

Kostprijs: € 12,00 voor leden en niet-leden!

Donderdag 11 november 2021, 20 u.
Zaal De Polygoon, Kapellei 15, Br.

gsm: 0476 45 20 43 of 0484 92 01 05

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Ongetwĳfeld heeft u zin in een avondje ongedwongen 
quizplezier want het mag opnieuw ! Schrĳf dan zeker in 
op de quizavond van de culturele raad van Brasschaat die 
zal plaatsvinden op vrĳdag 26 november 2021 om 20 u 
stipt (deuren 19.30u) – OPGELET NIEUWE LOCATIE: Dien-
stencentrum VESALIUS via parking KLINA. Quizmaster Dirk 
COP zal uw kennis over algemene onderwerpen peilen. 
Inschrĳven kan tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 per-
sonen via het cultureel centrum, tel. 03/650.03.40 -  mail 
cultuurraad@brasschaat.be en mits overschrĳving op re-
kening nummer  BE89 3631 8741 8285   van cultuurraad 
Brasschaat, en dit tot uiterlĳk 19 november as.

QUIZAVOND!

Bĳ Okra Brasschaat Driehoek zitten ‘bezige bĳtjes’ … Onze 
leden, kinderen en kleinkinderen stellen hun hobby ten-
toon… Op ZONDAG 14 NOVEMBER   tussen 13u en 17u. 
zĳn jullie allen hartelĳk welkom om een kĳkje te komen ne-
men naar wat zĳ in hun vrĳe tĳd als ‘hobby’ doen. In onze 
‘cafetaria’ wordt u een tasje koffie met vlaai aangeboden 
aan € 5.00. Frisdranken of een biertje kan ook aan matige 
prĳzen. De toegang is GRATIS.

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK STELT TENTOON…

Gedaan met de oorverdovende stilte
Na meer dan een jaar stilte klinkt er weer muziek van onze 
harmonie in GC Kadans, Achter d'Hovenplein 15 Wuustwe-
zel. We zĳn zo blĳ dat we weer mogen optreden en hopen 
dat jullie met velen even enthousiast zĳn.
Het belooft een fantastisch concert te worden, met alles 
erop en eraan. Samen met harmonie De Jonge Scheuten uit 
Wuustwezel komt ook de Noordlimburgse Brassband voor u 
de prachtigste herkenbare nummers brengen.  Beide orkes-
ten staan o.l.v. dirigent Raf Van Looveren.
Een stoeltje reserveren kan via tel. 03/669.96.89 of via mail 
reservaties@dejongescheuten.be en kost € 10. Vanaf 14.30 
uur bent u hartelĳk welkom. Het concert begint om 15.00 
uur. Wil u graag opnieuw een muzikale middag beleven, wĳ 
verwelkomen u graag!

Schilder, laminaat, be-
zetten en gyproc werken. 
0487/870 742

ALLE TERRASREPARATIES
-uitslijpen van slechte 
voegen, voegen van ter-
rassen en terug opvoegen
-Vervangen van kapotte 
tegels
-Vervangen van putdek-
sels, enz. Gratis offerte. 
0491/883 597

Gezocht:  WEIDE TE 
HUUR IN BRASSCHAAT. 
Weide gezocht voor paar-
den. Wilt u een weide 
verhuren gelieve mij te 
contacteren. 
GSM: 0495 885 236 

M o n i q u e  Va n  N o -
ten zingt alle soorten 
kerkel i jke v ier ingen. 
0495/427 828

Natuurlĳke huidverzor-
ging Schoonheidsspeci-
aliste Sanne 
www.approachingnature.be 
0478 735 227

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

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

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Garden Solutions
Boomstronken frezen, 
onmiddelĳke prĳsofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

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

Femma Brasschaat centrum
5-DELIGE CURSUS BEZIGE BĲTJES. Data : 9/11 – 23/11: De lessen gaan door in “Ons Middel-
heem” van 8u30 tot 12u. Prĳs per les : 5€ leden – 8€ niet leden. Inschrĳven bĳ Frieda Bresse-
leers, Hofstraat 48, Gsm : 0484 27 69 94 4-DELIGE CURSUS BLOEMSCHIKKEN. Data: 16/11 
– 21/12. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” om 19.30u tot 22.30u. Prĳs per les: 12€ 
leden – 15€ niet leden. Inschrĳven bĳ José Stessels-Driesen, Prins Kavellei 104, tel: 03/651 
47 28. 3-DELIGE CURSUS BREICAFÉ. Data: 18/11 – 2/12. De lessen gaan door in “Ons Mid-
delheem” van19.30u tot 22.00u. Prĳs per les: 5€ leden – 8€ niet leden. Inschrĳven bĳ Christel 
Claes , Bredestraat 40, Gsm: 0496 69 38 39. 3-DELIGE CURSUS NAAISALON. Data: 25/11 
– 2/12. De lessen gaan door in de Emaüszaal van 19.30u tot 22.30u. Prĳs per les : 5€ leden – 
8€ niet leden. Inschrĳven bĳ Annie Van de Velde, Peter Benoitlei 69, tel : 03/652 03 74 – gsm 
: 0478 18 21 68 KERSTKNUTSELEN. Data: 9/12 en 16/12. De avonden gaan door in zaal 
Thĳs 2, Azalealaan 1, ingang via theater Hemelhoeve. Prĳs per les: 5€ per met femmapas, 8€ 
voor niet-leden. De benodigdheden worden de avond afgerekend en bedragen ongeveer 
18€. Maximum aantal deelnemers is 8. Inschrĳven bĳ Annie Van de Velde tel. 03/652.03.74. 
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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!

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

OPEN-DEUR
Vrĳ dag 19 – zaterdag 20
en zondag 21 november

Vrĳ dag 26 – zaterdag 27
en zondag 28 november

Telkens van 11.30u tot 17.30u

WALDA PAIRON
Interior

KERST-  &
EINDEJAARS
DECORATIE

Kapellensteenweg 544    –    2920 Kalmthout
Tel.: 03/666 74 17    -     gsm: 0475 268 986

OKRA BRASSCHAAT CENTRUm
OKRA Brasschaat Centrum is een vereniging voor 55+-ers. Wil je kennis maken 
met onze vereniging en met onze activiteiten?  Kom dan gerust langs op een 
dinsdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur in “Ons Middelheem”, Bredabaan 425, 
Brasschaat. Op vrijdag 12/11doen wij een DAGUITSTAP met het openbaar ver-
voer naar Antwerpen en bezoeken de Ruien en de Hofkamer. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De ruien zijn de schaduw van een historisch verleden boven de 
grond. Ruien, vlieten en vesten doorkruisten Antwerpen in de middeleeuwen. 
Toen de ruien overwelfde riolen werden verdween dit unieke stukje erfgoed uit 
het stadsbeeld. Maar nu zijn ze weer te bezoeken! We gaan ondergedompeld 
worden in dit stukje ondergrondse geschiedenis door een professionele gids. 
De Middeleeuwse gewelven onthullen stap voor stap hun geheimen. Het mid-
dagmaal gebruiken we in ‘De Meersenier’ op het St.-Nicolaasplaatsje. Daarna 
gaan we naar Den Wolsack. Die dankt zijn naam aan de 14de-eeuwse wolnijver-
heid, maar heeft vandaag een 18de-eeuws uitzicht. Achterin de tuin van Den 
Wolsack staat de Hofkamer, een pronkruimte uit 1772. Een broodnodige restau-
ratie drong zich op: van 2013 tot 2017 werd deze erfgoedparel in hartje Antwer-
pen onder handen genomen. Nu is het weer mogelijk om dit prachtige pand te 
bezoeken. Zo kan je het unieke boekentoilet en de prachtige plafondschildering 
‘De goden op olympusberg’ weer zien schitteren! OKRA-leden €39 - niet leden: 
€45 (inb.: 2 rondleidingen met gids en middagmaal). Inschr.: Chantal Bogaerts 
T. 03/651 67 73, chantal.bogaerts43@gmail.com. INTERESSE? Neem dan contact 
op met onze voorzitter: Lucien Peeters (voorz.) 03 658 60 57  of  0475 83 34 92

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

Klusman inricht. elektr., 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

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

Gratis opruimen van 
inboedels. Bel vrĳ blĳ vend 
0488 335 873

Ik zoek werk schild., keu-
ken install. en behang., 
lam. en tegels. 
0486/263 299

J E  H E B T  E R  M A A N D E N L A N G  N A A R  U I T G E K E K E N … :

DE EERSTE CONCERTEN VAN HET 
BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST

NA DE CORONATIJD!
Eindelĳ k! De geplande jubileumconcerten voor ons 65-ja-
rig bestaan hebben we noodgedwongen moeten op-
schuiven van eind 2020 naar eind 2021: het wordt nu een 
BMO-66-viering met 2 knallers van formaat, waarbĳ  jullie 
de keuze hebben tussen een avondconcert op zaterdag of 
een namiddagconcert op zondag. Naar goede gewoonte 
bieden wĳ  jullie erg gevarieerde programma’s met licht-
klassieke nummers naast volkse melodieën met Griekse, 
Italiaanse en Spaanse inslag. De inbreng van dwarsfl uit, 
hobo, klarinet en zang zorgt voor nog meer muzikale kleur 
in het geheel.  Praktische info: GC Kadans – Achter D’Hoven 
15 – 2990 Wuustwezel. Zaterdag 11 december 2021 om 
20.15u – deuren open om 19.00u. Zondag 12 december 
2021 om 14.30u – deuren open om 13.30u. Kaarten à € 15 
uitsluitend via www.curieus-wuustwezel.be (0477 607 981 
– indien geen internet). Veel dank aan alle trouwe fans die 
nu al gereserveerd hebben en aan al die anderen die dat 
morgen gaan doen… Wĳ  kĳ ken alvast uit naar het ‘grote 
weerzien’! Jullie ook? Meer info? Marcel De Cauwer: 0473 
85 20 48.
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MACHINE-OPERATOREN
- 3 ploegen
- Handig, zelfstandig, zin voor initiatief,
 verantwoordelijkheidsgevoel, gezond verstand
- Affiniteit met techniek
- Oog voor kwaliteit

Wij bieden:
- Contract van onbepaalde duur
- Aantrekkelijk salaris
- Afwisselend takenpakket
- Interne opleiding
- Doorgroeimogelijkheden

Je komt terecht in een jong, dynamisch team
in een no-nonsense werksfeer.

Are you passionate about strings?

Luxilon Industries NV
Vosveld 11L – 2110 Wijnegem

Contact: Joeri Truyen 03/326 33 88
joeri.truyen@luxilon.be - www.luxilon.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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
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

Op 12, 13 en 14 november speelt Parktheater het stuk De 
Jossen van Tom Lanoye in Zaal De Polygoon, Kapellei 15 
2930 Brasschaat. Aanvangstĳ den 12 en 13 november 20h. 
14 november om 14h30. Regie: Bart Van der Heyden. Tic-
kets enkel te verkrĳ gen via www.parktheater.be. Welkom in 
het rĳ k der Jossen! Het land waar iedereen Jos heet met 
zĳ n familienaam… én met zĳ n voornaam. Waar iedereen 
gelĳ k is voor de wet en iedereen zich veilig voelt, be-
schermd door de andere Jossen. De Jossen hebben hun 
eigen Jos-dom gecreëerd. Waar iedereen zich aan de re-
gels houdt, de rituelen trouw vervult, de onhebbelĳ kheden 
gesmoord worden in het groepsgevoel, waar iedereen 
zĳ n weg vindt in de complexe chaos van de buitenwereld. 
Waar niemand ge-jos’t wordt door een ander… Tot op een 
dag één van de Jossen er uit wil stappen. Het Josdom staat 
op zĳ n kop, davert op zĳ n grondvesten. De Josmaskers val-
len af, ambities komen boven en er wordt gevochten : voor 
en tegen elkaar, voor en tegen het groepsgebeuren, voor 
en tegen het individu. Is dit de val of de revival der saam-
horigheid? Tom Lanoye schetst op komische wĳ ze maar 
met een tragische ondertoon het spanningsveld tussen 
individu en groep.

PARKTHEATER SPEELT DE JOSSEN J E  H E B T  E R  M A A N D E N L A N G  N A A R  U I T G E K E K E N … :

DE EERSTE CONCERTEN VAN HET 
BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST

NA DE CORONATIJD!
Eindelĳ k! De geplande jubileumconcerten voor ons 65-ja-
rig bestaan hebben we noodgedwongen moeten op-
schuiven van eind 2020 naar eind 2021: het wordt nu een 
BMO-66-viering met 2 knallers van formaat, waarbĳ  jullie 
de keuze hebben tussen een avondconcert op zaterdag of 
een namiddagconcert op zondag. Naar goede gewoonte 
bieden wĳ  jullie erg gevarieerde programma’s met licht-
klassieke nummers naast volkse melodieën met Griekse, 
Italiaanse en Spaanse inslag. De inbreng van dwarsfl uit, 
hobo, klarinet en zang zorgt voor nog meer muzikale kleur 
in het geheel.  Praktische info: GC Kadans – Achter D’Hoven 
15 – 2990 Wuustwezel. Zaterdag 11 december 2021 om 
20.15u – deuren open om 19.00u. Zondag 12 december 
2021 om 14.30u – deuren open om 13.30u. Kaarten à € 15 
uitsluitend via www.curieus-wuustwezel.be (0477 607 981 
– indien geen internet). Veel dank aan alle trouwe fans die 
nu al gereserveerd hebben en aan al die anderen die dat 
morgen gaan doen… Wĳ  kĳ ken alvast uit naar het ‘grote 
weerzien’! Jullie ook? Meer info? Marcel De Cauwer: 0473 
85 20 48.

Te huur: Bedoin Mont 
Ventoux Frankrĳ k vakan-
tiewoning in centrum 2 
parkeerplaatsen tuin alle 
comfort 6 pers. 3 slpk. 
vrĳ  in 2022 van 11/06 tot 
13/08 0472 537 702

Te koop: instapklare wo-
ning te Brasschaat: rui-
me benedenverdieping 
- 2 slpk - tuin (Julialei) € 
315.000 Tel. 0494 878 280

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Medium met 20 jaar er-
varing krĳ g antwoord op 
al je onbeantwoorde vra-
gen met een persoonlĳ ke 
kaartlegging 0470 512 620
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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

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.

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Een vleugje cultuur
Het Atheneum Brasschaat draagt cultuur hoog in het vaandel 
en organiseert daarom regelmatig budgetvriendelĳke cultu-
rele uitstappen op maat van de leerlingen waaraan de leer-
lingen vrĳblĳvend mogen deelnemen. Zo trokken we op vrĳ-
dagavond 23 oktober 2021 met een dertigtal enthousiaste 
leerlingen uit de tweede graad naar de Kaekelaar in Schoten. 
De leerlingen werden begeleid door de leerkrachten Neder-
lands en geschiedenis. 
We zagen daar het toneelstuk ‘John en Jane’ van het gezel-
schap De Mannschaft. Het stuk gaat over verdwalen in een 
veel te grote wereld, over iemand zĳn, of niet, over bang zĳn 
van alles, of toch veel. Het is een gevoelige, humoristische 
roadtrip door het hoofd van een puber. Heel herkenbaar 
voor onze jongeren en daarom ook een absolute aanrader!

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 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.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

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

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

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

Te huur te Gooreind: 
App. 1° verd., liviing, kn, 2 
sl., badk., W.C., terras en 
garage. Vrĳ 01/01/2022. 
0494 989 221

Vrouw zoekt poetswerk. 
Ik doe ook uw strĳk, event. 
ophalen. 0486/171 672

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 44,    3-11-2021  16

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Wees welkom in onze Dienstencentra! Noteer ook alvast dat de Dien-
stencentra gesloten zullen zĳ n op 11 november.  In LDC Vesalius zĳ n 
dan de kantoren gesloten, maar Caf & Resto blĳ ven wel open.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Do 4/11 om 9 uur: beren workshop - ‘Grote Beer’ - inschrĳ ving vereist
Ma 15/11 om 14u30: smul!  Die namiddag smullen we lekkere éclairs.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 4/11 om 13.30 uur : infosessie servicefl ats Balderhof. Tĳ dens deze 
infosessie ontvang je informatie over de werking, kostprĳ s, beschikbaar-
heid e.d. Deelname is gratis.
Di 9/11 om 14.00 uur : burenborrel Prins Kavelhof.
Za 13/11 vanaf 11 uur: opendeurdag: LDC Vesalius mag eindelĳ k zĳ n 
deuren nog eens openzetten. Wil je dus graag weten wat er allemaal 
in LDC Vesalius te beleven valt? Kom die dag gerust een kĳ kje nemen.
Zo 14/11 vanaf 13.00 uur: Wereld Diabetes Dag: infostand aanwezig in 
het dienstencentrum.
Ma 15/11: start van de Week van de Senior: tĳ dens deze week zal er een 
uitgebreid programma aangeboden worden in Vesalius. We maken er 
een echte feestweek van!
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 8/11 - 13 uur: naald en draad
Di 9/11 - vanaf 10 uur: digitaal spreekuur
Di 9/11 - 13.30 uur: workshop WhatsApp
Woe 10/11 - 10 uur Engelse conversatie - groep B
Ma 15/11 - 13.30 uur: informatie gehoorproblemen
Di 16 en woe 17/11 - 13.30 uur: workshop smartphone (2 delen)
Woe 17/11 - 10 uur: Engelse conversatie - groep A
Woe 17/11 - 14 uur: Quiz
Do 18/11 - 14 uur: Bingo
Vrĳ  19/11 - 14 uur: optreden Antwerps Barokensemble

Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum 
van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de online-versie aan. 
Zo blĳ f je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 lokale dienstencentra.

0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud
Sanitaire installaties - loodgieterij
Bestendige herstellingsdienst
Specialisatie Buderus / Junkers / Dru
Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels
Condensatieketels / voeringen in inox

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

 plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering aan 
nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be

Tuinonderhoud, mollen 
bestrĳ den. Btw aanwezig. 
0465/993 577

Te koop: Appartement 
gelĳ kvl met garage Breda-
baan 977 Brasschaat VP € 
190.000 tel 0485 037 965

Te huur: SPANJE, regio 
Murcia, dorp San Cayeta-
no. Huis voor 4 personen, 
2 slpks, 2 badk. Groot 
zwembad + kinderbad. 
10 min rĳden van strand 
San Javier. Nog vrĳ Nov/
Dec/Jan. Info: Van Do-
ninck. 0468 210 252

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

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

gemot iveerd perso-
neel. Ben jĳ  iemand die 
team wil bijstaan. Uren 
bespreekbaar. Vol/half 
Contact: 0494 456 736

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

Dakwerken, pannen, 
schouwen, roofi ng, kleine 
en grote werken, ontmos-
sen bij de goedkoopste 
v.d. streek Tom  en Kenny. 
0491/758 399

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

Een vakkundig schilder-
behanger voor uw ge-
vels, plafonds, muren, 
deuren en dergelijke. 
Maak gebruik van kwali-
teitsverven zoals: Sikkens 
en Sigma. gsm: 0479 284 
979 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965

Snoeien en vellen van 
bomen. Klimwerk of 
hoogtewerker, vrijblij-
vend adviesprijs. Tom. 
0491/758 399

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

Dame geeft computer-, 
smartphone-, tabletles 
aan huis. Mail, foto’s, it’s 
me, covidsafe, plf, SpTH, 
app’s installeren, iphone, 
etc. 0479/872 410

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Te huur: gez. fi etststaan-
pl. nabĳ  bredabaan 160 
tel 0471 690 052
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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

appartementsgebouwen, oude woningen, 
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

0487/286 430

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

Woensdag 10 november bent u om 19.30 u. weer welkom in 
de kapel van de Sint-Jozefkerk (Driehoek) voor het maande-
lĳ ks ‘stiltemoment’. Uit naam van al de mĳ nen: liefde bouwt 
op ruïnes. We zĳ n allemaal maar mensen, beperkt en kwets-
baar. Op dit vlak zĳ n we gelĳ k aan elkaar. Het verschil wordt 
zichtbaar in de wĳ ze waarop we hiermee omgaan. Ziekte en 
dood, oorlog en geweld… ze laten hun littekens na. 11 no-
vember, Wapenstilstand, het einde van WO I, maar niet het 
einde van de wereld. In dezelfde stĳ l voeren we ons gevecht 
ook tegen de pandemie, tegen het verdict kanker en alles wat 
ons leven beperkt of soms onmogelĳ k maakt. Met al dat zwart 
voor ogen, zĳ n we soms blind voor andere tekens: tekens van 
liefde, zorg, aandacht, medeleven, troost. Die tekens ontkie-
men in elke vorm van onze kwetsbaarheid en beperking. Daar 
ontluikt de reële hoop, die perspectief en toekomst open-
breekt. Soms lĳ kt het leven op een puinhoop, op aan fl arden 
geschoten bouwwerken en dromen. Waar we kwetsbaar zĳ n, 
wordt ook onze scheppingskracht bloot gelegd. En ook die 
van onze medemensen. Niet almachtig maar beperkt, niet al-
leen maar samen, dat sterkt de hoop.

STILTEMOMENT: SINT-JOZEFPAROCHIE (DRIEHOEK)

Snel uw huis verkopen
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk

Bel ons
0493 483 291

de.immotrader@gmail.com

 
 

 
 2350 Kapellen
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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  

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

MAANDAG    8
DINSDAG     9
WOENSDAG   10
DONDERDAG    11
VRĲDAG        12
ZATERDAG     13

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING OP 11/11. Ophaling HV en PMD, PK verschuift naar 12/11 
(GEEN ophaling GFT). Recyclagepark gesloten op 11/11 

PMD

MAANDAG    1
DINSDAG    2
WOENSDAG   3
DONDERDAG       4
VRIJDAG      5
ZATERDAG       6

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

GEEN OPHALING OP 1/11. 
Ophaling Huisvuil 

verschuift naar 5/11 
(GEEN ophaling GFT)

Recyclagepark gesloten 
op 1/11 

Papier

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

D I N S D A G  9  N O V E M B E R  -  V E LT  B R A S S C H A A T

SCHADELIJKE STOFFEN BINNENSHUIS  DOOR KIM CROES

Het grootste deel van onze tĳd brengen we in een gebouw door: thuis, 
op kantoor of bv in de fitness. Wist je dat de luchtkwaliteit binnen 
meestal veel slechter is dan buiten? We ademen CO2 uit, en dat kan 
bĳ een te hoge concentratie hoofdpĳn geven. Ook uit bouwmaterialen 
en diverse spullen die we in huis hebben (gipswanden, meubelplaten, 
TV-toestel en PC, sofa, WC-blokjes enz.) kunnen vervuilende stoffen 
vrĳkomen. Tĳdens deze lezing leer je meer over deze onzichtbare ver-
vuilers met ronkende namen als vlamvertragers, VOS, radon, polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen enz. Wat zĳn ze, hoe komen ze in 
ons huis terecht, wat zĳn de gezondheidseffecten en vooral: hoe kun-
nen we deze schadelĳke stoffen vermĳden. Kim Croes werkte 10 jaar 
op de dienst analytische, milieu en geochemie van de VUB. Ze deed 
daar onderzoek naar allerhande milieupolluenten, vooral dioxines, 
PCB’s en hormoonverstoorders. Ze werkte er ook voor het steunpunt 
milieu en gezondheid van de Vlaamse overheid. Iedereen welkom na in-
schrĳving via erik.liekens@gmail.com. Locatie: theaterzaal Hemelhoeve, 
Azalealaan 1 – 2930 Brasschaat - Toegang: gratis. Coronamaatregelen:
– enkel toegang na inschrĳving via erik.liekens@gmail.com
– mondmasker nodig voor je verplaatsing in de zaal



Cultuurcentrum Merksem

heet nu → → →

Geniet van de strafste 
artiesten in een volledig 
gerenoveerde zaal. 

Bekijk het volledige 
programma op 
schouwburgnoord.be

za 13 nov   THEATER   
Johan Terryn 
Het Uur Blauw

vr 19 nov  HUMOR  

William Boeva
B30VA

za 20 nov  MUZIEK  
Slongs
Lacht Nor Mij

wo 01 dec  MUZIEK  
Soetkin Baptist &  
Annemie Struyf
Dromen uit het Hoge Noorden

za 04 dec  MUZIEK 

Mira
Heilig Hart

vr 10 dec  HUMOR 

Kamagurka & Herr Seele
The Return Of The Comeback  

za 11 dec  THEATER 

Stefaan Degand &  
Elien Hanselaer
Ashes to Ashes

do 16 dec  MUZIEK 

Wim Opbrouck
Singalong

za 18 dec  MUZIEK 

Jef Neve & band
Mysterium
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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

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳ blĳ vende prĳ sofferte!

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


