
66e Jaargang     nr. 45     10 november 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.

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

HONDA HYBRIDE SUV’S

Vanaf € 27.980

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

T. 03 633 09 88

 Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

MATTIOLI Navettes collectie
18-karaats rose en wit goud

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

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

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com
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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

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

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

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

Nieuwe
collecties

zijn geleverd!

Tom Ford

Gucci

Isabel Marant

Victoria Beckham

theo

Götti

…

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!

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

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

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

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 512 650

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

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

Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelijk!

Hoplr is een online platform dat buren dichter bij elkaar brengt. 
Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een karweitje, je kat 
niet naar huis is gekomen of je gewoon je buren wil leren kennen.

Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken. Wanneer je je voor de 

eerste keer aanmeldt, kom je op basis van je adres automa-
tisch in de juiste groep terecht. Het gemeentebestuur heeft 
geen inkijk in de online buurt, maar maakt wel gebruik van 
Hoplr om relevante info vlot tot bij de inwoners te krijgen.



rarara, wie komt er bijna aan?

Kom met de kids
een schoentje zett en bij Combidee

Breng je schoentje binnen vóór zaterdag 4/12.
Vanaf 4/12 kan je je cadeautje van de Sint komen ophalen. 

P.S. Vergeet de tekening niet mee te brengen.
Zie pagina 11 of combidee.be/nieuws

Bredabaan 225 - Brasschaat   woe-zat: 10-18 uur   www.combidee.be 24/7
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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.

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.

GIB-LOFI ten voordele van PJG brengt 
meer dan 20.000 euro op

Op vrĳ dag 29 oktober werd, onder een stralende zon, het 
startschot gegeven voor onze LOFI ten voordele van PJG, 
onze zusterschool in Bad Neuenahr.
Maar liefst 1.020 leerlingen en 100 leerkrachten namen deel 
aan deze loop- en fi etswedstrĳ d voor het goede doel. De 
klas6 EM-MW, de talenklas die normaal naar Duitsland zou 
gaan, organiseerde het ganse gebeuren en zorgde voor ex-
terne sponsors onder leiding van hun lerares Duits, Silke De 
Beuckeleer.
Ook het gemeentebestuur staat volledig achter dit project. 
Om het met de woorden van Ines Ven, schepen van onder-
wĳ s, en Adinda Van Gerven, schepen van sport en verbroe-
dering Bad Neuenahr-Ahrweiler te zeggen: ‘’Hartverwar-
mend te zien hoe de Brasschaatse jongeren van het GIB op 
een gezonde en sportieve manier hun steentje bĳ dragen 
aan de wederopbouw van het PJG (Peter Joerres Gymna-
sium) in onze zusterstad. En welgemeende dankjewel hier-
voor.’’
Het is dan ook met trots dat we binnenkort een cheque ter 
waarde van € 20.780 kunnen schenken aan PJG voor de her-
opbouw van hun sportinfrastructuur.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ALLE 
HERSTELLINGEN

Kelderdichting en 
opstĳ gend vocht, 

dak-, riool- & 
metselwerken

45 jaar ervaring
aan betaalbare prĳ zen

0473/951 897
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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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

 
 

 

DRINGEND
GEZOCHT

Elektriciteitswerken gr. 
en kl., herstel., verl.,  de-
pan. 0498 289 024

Te koop: badkamerkast 
(De Tremmerie) Siegel-
kast + 2x waskom + kra-
nen. B: 1900, H: 1700 
P.o.t.k. Tel. 0478 742 157

Ik zoek poetswerk
0465 756 911

Te huur: App. Brasschaat
Centr.: gr liv, nwe kkn 
met toestellen, 2 slpks, 1 
kl & 1 gr berging, badk, 
inloopdouche, apart toi-
let, parkeerpl met ber-
ging, vrĳ  1 dec. te bez. 
na afspr. op zondag tss 
10 en 12u, op maandag 
tss 19 en 21u. Tel. 0479 
433 862 of 0497 031 138

goedkoop leegruimen 
van uw tuin, planten, ha-
gen, enz. Gratis offerte; 
0487 715 534
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Grote en 

kleine rassen!

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

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!

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

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

Proper maken van opritten.

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be

Tg Wuivend Riet
Chemodag is de beste dag van de week

Woensdag 17/11, om 20 uur in CC Hemelhoeve te Bras-
schaat. Met Ellen Van de Poel, Yorgo Fontaine, Ivo Ceule-
mans. Regie: Ed Vanderweyden. Kaarten: € 35.-
Bestellen via: chemodag.lc.belpaire.linkeroever@gmail.com
Samenwerking tussen: Lions club Antwerpen en Lions club 
Antwerpen linkeroever. Ten voordele van een vakantie voor 
kinderen uit onze zustergemeente Bad-Neuenahr-Ahrweiler 
en een Sinterklaasactie  voor onze minder begoede gezin-
nen in Brasschaat.

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

Fotozoektocht en koffiehuisje 11.11.11
Op donderdag 11/11 is iedereen van harte welkom in het Middelheem tussen 15 en 17u 
voor een lekker stukje gebak of een pannenkoek. Je kan in het Middelheem de ganse dag 
voor 5 euro de fotozoektocht kopen die door het Park van Brasschaat loopt. Een leuke uit-
stap: eerst foto’s speuren in het Park, en dan genieten van een tasje koffie met iets lekkers!
En tegelĳk investeer je mee in een betere wereld!
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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

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

Op maandag 4 oktober was Dr. Ségolène De Waele te gast in 
d’Ouwe Kerk. Zĳ  zoekt gezonde 55+ers en ging graag in op 
de uitnodiging van OKRA-Bethanie.
Tĳ dens haar voordracht schetste ze het ontstaan en het ver-
der verloop van de ziekte van Parkinson. Reeds op vroege 
leeftĳ d kan de kiem ontstaan door een infectie in de herse-
nen. Deze kan jarenlang latent aanwezig blĳ ven en zich op la-
tere leeftĳ d manifesteren. Bĳ  de ziekte van Parkinson vermin-
dert de productie van dopamine door een nog onbekende 
oorzaak. De uiterlĳ ke kenmerken kunnen sterk verschillen van 
persoon tot persoon. Het kan gaan om trager bewegen, meer 
voorovergebogen lopen, trillen of beven van bĳ voorbeeld de 
handen, slecht slapen, dromen of slaapwandelen. De ziekte 
van Parkinson is niet te genezen, de toestand kan enkel sta-
biel gehouden worden met medicatie. Voorkomen is beter 
dan genezen, vandaar het belang om de ziekte voortĳ dig 
op te sporen. Haar onderzoek op het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen is er op gericht om bĳ  oudere, gezonde mensen 
hun gangpatroon te onderzoeken. Uit de gewonnen informa-
tie kan een patroon ontwikkeld worden waardoor in de toe-
komst mensen al in een vroeg stadium van de ziekte kunnen 
herkend en begeleid worden. Dat dit onderwerp een grote 
belangstelling kent was te zien aan het grote aantal deelne-
mers. Zaal Tĳ l was goed gevuld met een 70-tal aanwezigen. 
Alle luisterden aandachtig toe naar de degelĳ ke uiteenzet-
ting van Dr. De Waele, waarna de talrĳ ke vragen een even be-
grĳ pbaar antwoord kregen. Daarbĳ  kwam ook parkinsonisme 
naar voor, een begrip dat gebruikt wordt wanneer dezelfde 
symptomen gezien worden, doch waarvan de oorzaak elders 
gelegen is. Na afl oop konden belangstellenden zich melden 
om deel te nemen aan het onderzoek van Dr. De Waele in 
het UZA, wat haar talrĳ ke verzoeken opleverde. Iedereen kon 
terugblikken op een leerrĳ ke namiddag.

O K R A  B R A S S C H A A T - B E T A N I E

ONDERZOEK UZA – ZIEKTE VAN PARKINSON.

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

vtbKultuur Brasschaat - Theatervoorstelling “De Jossen”
Donderdag 11 nov. 2021, 20u, zaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat Ter gelegenheid van 
50 jaar vtbKultuur 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 voor leden en niet-leden. Inlichtingen/inschrĳ vingen: brasschaat@vtbkultuur.be.
Telefoon: 0476 45 20 43 of 0484 92 01 05 - www.vtbkultuur.be/brasschaat
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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

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met geroosterde bloemkool, tomaat, komkommer,

- Herfstsalade met verse vijgen, pecorino, geroosterde 
 hazelnoten, boontjes, appelsienpartjes 

Warme Gerechten:

- Ravioli van spinazie en ricotta met arrabiata saus 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 9 november t.e.m. zaterdag 13 november

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

naam en dag van afhaling. 

OP DONDERDAG 11/11 (WAPENSTILSTAND) 
ZIJN WIJ GESLOTEN.

HÉ, KOM JIJ NAAR
ONZE JOBDAG?

SIMkaart-fraude
Je krĳ gt een pakketje of enveloppe 
met een nieuwe simkaart. Het adres 
klopt, maar de naam is anders.  Een 
beetje later staat er iemand aan 
jouw deur om de levering op te ha-
len”. Let op wanneer je zo'n chip 
in de bus vindt. Meestal staat jouw 

adres op de enveloppe, maar wel met een 
andere bestemmeling.  'De echte bestemmeling' biedt 

zich vervolgens aan op jouw adres. Als de verdachte de sim-
kaart in handen krĳ gt, zal ze waarschĳ nlĳ k gebruikt worden 
voor criminele activiteiten. Voor de politie is er geen enkel 
spoor omdat het gekoppelde leveradres van een onwetend 
slachtoffer is en de bestemmeling uiteraard een valse naam 
betreft. Krĳ g jĳ  zo'n levering of biedt iemand zich aan voor 
zĳ n simkaart? Neem onmiddellĳ k contact op met de politie. 
Zorg er bovendien voor dat je brievenbus goed is afgeslo-
ten.                                                           Bron: BIN PZ Brasschaat

Goedkoop afbreken 
van uw tuinhuis, garage 
en afvoeren, gratis offer-
te. 0487 715 534

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

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

In de wĳk Driehoek, ergens verscholen achter een 
appartementsgebouw bevindt zich Art Salvage. 
Daar restaureren Renée Martens, Sanne Wynants, 
Romy Ruigrok en Stefanie Bauvois kunstwerken. 
Eén van hun paradepaardjes bevindt zich in het Ant-
werpse Museum aan de Stroom (MAS). Een praal-
wagen van minstens 150 jaar oud werd door Art 
Salvage volledig gerestaureerd en maakt nu deel 
uit van een tĳdelĳke tentoonstelling met luister-
verhalen op de derde verdieping van het MAS. De 
bezoekers kunnen er naar verschillende verhalen 
luisteren, onder andere dat van Maria s’ Heere die 
volgens de legende tĳdens een stoet op de praal-
wagen mocht zitten. De praalwagen vatte echter 
vuur en de jonge dame kwam er niet levend van af.
Renée Martens en Sanne Wynants werkten gedu-
rende vĳf maanden twee dagen per week aan het 
prachtstuk. In mei begonnen ze aan de conserve-
ring. In een eerste fase wordt het geheel gereinigd. 
Bedoeling is de bestaande verflagen te behouden 
door fixatie. Achteraan in de praalwagen bevond 
zich een groot gat. Dat wordt bedekt met textiel. Na 
deze werkzaamheden krĳgt het geheel nog een be-
handeling tegen insecten. 
Art Salvage bevindt zich sinds 2018 in Brasschaat 
en werkt nu aan het asbestvrĳ maken van ons cultu-
reel erfgoed. Zĳ stapten mee in een project van de 
Vlaamse overheid dat als doel heeft het erfgoed as-
bestvrĳ te maken tegen 2040. Iedereen weet dat as-
best schadelĳk is voor de gezondheid van de mens. 
Ook ons erfgoed zit vol met het goedje. Het komt er 
dan op aan het asbest onschadelĳk te maken zon-
der dat het object aan waarde verliest. Het project 
verloopt in samenwerking met tien musea waaron-
der het Fotomuseum in Antwerpen, het Jenevermu-
seum in Hasselt en het Industrieel Museum in Gent. 
Bĳ Art Salvage ontwikkelde men een methode om 
asbest uit kunstwerken te verwĳderen. De meisjes 
hopen nu dat hun methode ook in het buitenland 
ingang kan vinden.

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in 
onze driemaandelijkse gratis brochure

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

HET KWARTIER
MARIËN EN VON WINCKELMANN

ISM DE STUDIO
DE GEMOEDEREN

Zaterdag 13/11 om 20u | Theater Hemelhoeve
VRIEND 10 euro / VVK 12 euro / KASSA 14 euro

‘De Gemoederen’ is een stuk over een kamer vol man-
nen en over ‘losbandige’ vrouwen die naar een eiland 
worden verbannen. Een voorstelling in het brandpunt 
van onze tijd: machtsmisbruik, bureaucratie, sociaal
onrecht en scheefgetrokken, giftige man-vrouw-

verhoudingen.
www.hetkwartier.be 

LITERAIRE AVOND - GREATEST HITS
MAX TEMMERMAN & MICHAËL VANDEBRIL

Donderdag 18/11 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 5 euro / VVK 5 euro / KASSA 7 euro

Org. van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek

Vanavond kiest u wat u wil horen uit de private vinyl-
collecties van de auteurs en zij vertellen u het verhaal 
achter de songs, doen de link met hun werk uit de 

doeken en lezen fragmenten uit hun werk.

FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL
KING LEAR

Vrijdag 19/11 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 14 euro / VVK 16 euro / KASSA 18 euro

Fred Delfgaauw en Ida van Dril hebben het eeuwen-
oude sprookje ‘King Lear’ van Shakespeare bewerkt 
tot een zeer elementaire en eigenzinnige versie.
Ga zitten en laat u verrassen door een aangrijpende

voorstelling.

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Zondag 21/11 om 15u

Theater Hemelhoeve & Zaal Thijs
VRIEND 4 euro / VVK 4 euro / KASSA 6 euro

CHOUMS ODYSSEE (3+)

“Zou er iets schattigers bestaan dan een koprollend 
-

vast zijn best om ook uw (kinder)hart sneller te doen 
slaan.” (De Morgen)

MARONA (8+)

“Iedereen heeft recht op liefde en een lekker bot.” 
Dat vindt Marona, een snoezige straathond met een

hartvormig neusje. 

-
deren en volwassenen. De wervelende animatie is 
soms dromerig, vol sprankelende kleuren, en soms zo

donker als een nachtmerrie.

© Yury van der Hoeven

© Koen Broos © Vincent Tillieux

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

Gevraagd: Oude brom-
fiets, jukebox, flipperkast, 
buitenboordmotor, oude 
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect.  +32 646 331 823

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

Ik zoek werk gyproc, 
schild., lamin., bezetw., 
tuinw. m. erv. € 16/u. 
0492/148 886
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100 jaar gezinsbond
Onder ruime belangstelling vond zondag 31 oktober de huldiging plaats 
van de intussen 100-jarige Gezinsbond Brasschaat. Tal van schepenen, 
raadsleden en leden van de bond waren aanwezig. In haar openingswoord 
schetste schepen Karina Hans, bevoegd voor o.a. gezin & maatschappe-
lĳke dienstverlening de jarenlange geschiedenis en betekenis van deze 
organisatie. "Tĳdens de eerste wereldoorlog brachten de grote gezinnen 
de grootste offers". In 1921 ontstond de "Bond der talrĳke gezinnen", een 
voorloper van de huidige Gezinsbond. Deze bond was toen al zĳn tĳd ver 
vooruit: kindergeld, reductie op openbaar vervoer, afschaffing legerdienst, 
oprichting van het woningfonds, gezinsvakantie, maximumfactuur basis-
onderwĳs, verlenging vaderschapsverlof, enz. Christina Cop (voorzitster 
Brasschaatse Gezinsbond) gaat mee terug in de tĳd: "Er waren in 1921 
drie personen: een pater, een generaal en een senator (alle drie van een 
verschillende politieke en religieuze strekking). Die beslisten dat ze iets 
moesten doen voor de kroostrĳke gezinnen die veel te lĳden hadden tĳ-
dens en na WO I. Iedereen besefte dat gezinnen de hoeksteun zĳn van de 
maatschappĳ. De gouden tĳd van de jaren 60 is lang voorbĳ. Lid worden 
van de Gezinsbond is zeer eenvoudig, in feite komt bĳna iedereen in aan-
merking, zelfs alleenstaanden.
Via Brasschaat.gezinsbond.be kan je alle info raadplegen en je opgeven 
als vrĳwilliger, want daar draait het om. De voortzetting moet gewaarborgd 
blĳven. Je mag ook de UIT-pas niet vergeten om zo deel te nemen aan tal 
van manifestaties. Tom Joos, Directeur Vrĳwilligers Sociaal Cultureel Werk 
Gezinsbond was vol lof: "Het is in Brasschaat een echte uitdaging om de 
lokale werking op een hoger niveau te brengen. Het blĳft moeilĳk om vol-
doende vrĳwilligers te vinden die zich willen engageren. Met de steun van 
de gemeente en de nationale Gezinsbond kan dit lukken". Guido Stubbe is 
reeds 60 jaar actief en zet zich nog steeds in. De babysit-organisatie heeft 
hĳ al even achter zich gelaten en doorgegeven aan een jongere generatie. 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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We stappen af van het klassieke concept van een studieavond en 
gaan voor een interactief debat waarbij verschillende sprekers aan-
wezig zijn, een ieder met zijn of haar expertise en ervaring.

Naast onze gespecialiseerde advocaten presenteren wij u deze 
avond een team van deskundigen en professionele hulpverleners:

www.advox.be

Interesse om deze
GRATIS INFOAVOND

bij te wonen? 

Locatie
Bredabaan 652

2930 Brasschaat

Verplicht inschrijven 
administratie@advox.be

Contactbreuk tussen ouder en kind.
Hoe herstellen en wat met ouderverstoting ?

JURIDISCH CAFÉ
23 november 2021 om 19.30 uur

opendeurdagen
kerst en winterse gezelligheid

Donderdag 11 november van 10 tot 17 uur
Vrijdag 12 november van 10 tot 18 uur

Zaterdag 13 november van 10 tot 17 uur
Zondag 14 november van 11 tot 16 uur

Tijdens de opendeurdagen kan je inschrijven voor de workshops.
Geniet tijdens deze opendeurdagen ook van 10% korting op alle decoratie in de winkel.

Puur Sfeer - Bredabaan 153 - 2930 Brasschaat - www.puursfeer.be - 0496 618 978

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

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

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

Te HUUR:  K lein 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

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

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

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

0475/511 603

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

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

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

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Achtkamp Brasschaat - Algemeen klassement na 4 proeven
Seniors heren
1 VERTESSEN Mathias NOTTEBOM 29 pt
1 FRANS Jonas TEAM ALI  29 pt
3 VERBRAEKEN Tim TEAM ALI 39 pt
Seniors dames
1 PAUWELS Lauranne ACCENTIS 5 pt
2 VAN DE VĲ VER Charis SAMANTHA 13 pt
3 VANTHILLO Cordulle ACCENTIS 17 pt
Juniors heren
1 VERMEIREN Maarten CHIRO 17 pt
1 DE CLERCK Timo DE TON 17 pt
3 VAN LOON Tibo AOT 18 pt
Juniors dames
1 VERMEIREN Elien CHIRO 10 pt
2 TUINSTRA Marlies EDU 16 pt
3 HEIREMANS Janne NOTTEBOM 19 pt

Juniors heren u15
1 ATERS Jeff BRTC 8 pt
2 VAN DE MIEROP Matti BRTC 11 pt
3 DANEELS Floris GIB 17 pt
Veteranen heren
1 LE BLON Michel RABCHIRO 11 pt
2 WELLENS Dimmen RABCHIRO 15 pt
3 VOCHTEN Peter DE TON 16 pt
Masters heren
1 VAN RIEL Paul NOTTEBOM 10 pt
2 VAN DE VREKEN Luc ACCENTIS 11 pt
3 TAMPERE Marc ACCENTIS 12 pt

Alle verslagen en individuele uitslagen 
vind je terug op:

www.achtkamp.be 

Bĳ  Okra Brasschaat Driehoek zitten ‘bezige bĳ tjes’ … Onze leden, kinderen en kleinkin-
deren stellen hun hobby tentoon… Op ZONDAG 14 NOVEMBER   tussen 13u en 17u. zĳ n 
jullie allen hartelĳ k welkom om een kĳ kje te komen nemen naar wat zĳ  in hun vrĳ e tĳ d als 
‘hobby’ doen. In onze ‘cafetaria’ wordt u een tasje koffi e met vlaai aangeboden aan € 5.00. 
Frisdranken of een biertje kan ook aan matige prĳ zen. De toegang is GRATIS.

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK STELT TENTOON…



rarara, wie komt er bijna aan?

Bredabaan 225 - Brasschaat   woe-zat: 10-18 uur   www.combidee.be 24/7
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Kom met de kids
een schoentje zett en bij Combidee

P.S. Vergeet de tekening niet mee te brengen.

Kleur deze 

tekening in en

breng je schoentje binnen

voor zaterdag 4/12.

Vanaf 4/12 kan je

 je cadeautje van de Sint

 komen ophalen.

Meer tekeningen op

www.combidee.be/nieuws
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Dienstencentra Brasschaat
Wees welkom in onze Dienstencentra!
Gelieve te noteren dat de Dienstencentra gesloten zullen zĳn 
op donderdag 11/11. In LDC Vesalius zĳn dan de kantoren 
gesloten, maar Caf & Resto blĳven wel open. We vieren de 
Week van de Senior in de week van 15/11. Meer info in jouw 
LDC. Vanaf maandag 1/11 is het ook in Vlaanderen verplicht 
om o.a. op café en restaurant een geldig Covid Safe Ticket 
te tonen. Dat geldt ook voor cafetaria en restaurant van de 
lokale dienstencentra. Heb je hieromtrent vragen, aarzel niet 
om jouw LDC te contacteren.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove
Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
T. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 15/11 om 14u30: Die namiddag smullen we lekkere éclairs.
Di 16/11 om 14 uur: namiddagvoorstelling in cinema Poly-
goon ‘Cleo’, 8 euro; inschrĳven
Woe 17/11 om 14.30 uur:
fotoverslag ‘fietsen langs de Frontroute’, gratis, wel inschrĳven
Do 18/11 om 9.30 uur: PC-club
Woe 24/11 en do 25/11 van 10.30 tot 17 uur: tentoonstelling  
open deur Samana Bezigheidsclub
Do 25/11 om 14 uur: concert ‘Groeten uit Antwerpen’ door 
het Antwerps Barokensemble. Inschrĳven, 5 euro
Dienstencentrum Vesalius,
Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 8/11 om 10 uur : cybercafé i.s.m. GIB. Heb je vragen rond 
tablet, laptop of gsm? De leerlingen van het GIB helpen je 
graag verder. Inschrĳven verplicht. Deelname is gratis.
Zo 14/11 vanaf 13.30 uur: Wereld Diabetes Dag: infostand  in  
dienstencentrum. Je hebt ook de kans om je te laten testen.
Ma 15/11: start van de Week van de Senior
Ma 15/11 om 10 uur: kletspot met een kopje koffie. Gratis, 
maar wel op voorhand inschrĳven.
Di 16/11 om 14.30 uur: kletspot met een kopje koffie. Gratis, 
maar wel op voorhand inschrĳven.
Do 18/11 om 14 uur: feest-BINGO. Kom genieten van extra 
feestelĳke prĳzen. Op voorhand inschrĳven verplicht. Plaat-
sen zĳn beperkt.
Vr 19/11 om 17 uur: Griekse avond met live muziek van Ilias 
De Sutter. 15 euro per persoon all-in. Inschrĳven vóór 13/11.
Di 30/11 om 14 uur: praatcafé dementie: thema ‘jongede-
mentie’. Inschrĳven via: martine.vandenheuvel@gza.be
De geplande opendeurdag van 13/11 moeten wĳ spĳtig ge-
noeg annuleren.
Dienstencentrum Antverpia,
St Antoniuslei 95-97, 2930 BRASSCHAAT 
T. 03 660 58 00 | F. 03 313 43 72 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Ma 8/11: 13 uur: naald en draad
Di 9/11: v.a. 10 uur: digitaal spreekuur: reserveer een half uur.
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 u.: workshop smartphone (2 delen)
Woe 17/11: 10 uur: Engelse conversatie groep A
Do 18/11: 13.30 workshop ‘communiceren met de overheid’
Do 18/11: 14 uur: feestelĳke BINGO
Vrĳ 19/11: 14 uur: optreden Antwerps Barokensemble
Di 23/11 en woe 24/11: vlot werken met Windows 10
(instellingen en verkenner) (2 delen)
Do 25/11: 13.30 uur: workshop ‘veilig op internet’
Vrĳ 26/11: 13.30 uur: herstart kalligrafie: Kerstthema
Voor meer informatie neem je best contact op met het dien-
stencentrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of 
vraag de online-versie aan. Zo blĳf je op de hoogte van de 
activiteiten in onze 3 lokale dienstencentra.

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

Jubileumconcert
150 (+1) jaar Vermeersch-orgel

Concert door Peter Van de Velde, titularis-organist van 
de Antwerpse kathedraal op zondag 14 november 2021  
om 15u. in de St-Antoniuskerk, Bredabaan 381, Brasschaat.
Om het 150-jarig bestaan van het Brasschaatse Vermeersch-
orgel passend te vieren, bundelden Davidsfonds Brasschaat, 
Culturele Evenementen Sint-Antonius en Cultuurcentrum 
Brasschaat weer hun krachten, en hebben de internationaal 
bekende Peter Van de Velde (°Doel, 1972), die sinds 2002 
titularis-organist is van de Antwerpse kathedraal, uitgeno-
digd om dit jubileumfeest te verzorgen. Hĳ zal het jarige 
Vermeersch-orgel in zĳn volle glorie aan u voorstellen.
Op het programma staan, naast werk van o.a. Mozart, ook 
orgelwerken van de Vlaamse componisten August De Boeck 
en Jaak-Nicolaas Lemmens, de stichter van het Lemmensin-
stituut. Ook de mooie  'Kleine suite' van Clément D'Hooghe 
staat op het programma. 
Meer info vind je op: www.davidsfondsbrasschaat.be onder 
“Activiteiten”. Deelnameprĳs in voorverkoop: € 10; aan de 
kassa € 12; <18 jaar € 5. Reserveren: enkel via CC-Brasschaat: 
https://webshopbrasschaat.recreatex.be/Tickets/Overview.

Horecatandem wekt Ter Vennen terug tot leven
Het was de jongste jaren verdacht stil in en rond Ter Vennen en dat had niet alleen met corona 
te maken. Walter van Meer en Bart Daelemans wekken de plek in Wĳnegem waar al sinds 1973 
gekookt wordt, nu terug tot leven. Onlangs ontvingen ze hun eerste gasten in wat niet langer 
een eventlocatie, maar brasserie is. “Eerder dan op het chique clientèle dat hier vroeger over 
de vloer kwam, mikken wĳ op het brede publiek”, aldus de twee ervaren horecamannen.
Ter Vennen is een oase van rust en landelĳke schoonheid tussen de lelĳke Merksemsebaan en 
het al even ongezellige Albertkanaal, op de grens van Wĳnegem, Merksem en Deurne. Maar 
laat dat je niet tegenhouden. Een dreef van hoge bomen met in het midden een kasseiwe-
geltje dat zo uit Parĳs-Roubaix lĳkt te komen brengt je snel in een andere sfeer afgestemd op 
genieten. Het geluid van het voorbĳrazende verkeer sterft snel weg.
Ter Vennen nieuwe stĳl, mooi aangekondigd vanop de Merksemsebaan met het door Walters 
dochter Fleur van Meer ontworpen logo, is voortaan permanent open als brasserie/restaurant. 
“Al is hier zoveel ruimte – tachtig plaatsen binnen en evenveel buiten op het ruime terras – 
dat we een deel van de gelagzaal eenvoudig kunnen afsluiten voor een bĳeenkomst onder 
familieleden of zakenrelaties”, vertellen de uitbaters ons. De speeltuigen voor de allerjongste 
bezoekers staan klaar en worden kortelings als extra troef opgesteld.
Bart gidst me door de kaart met typische brasseriegerechten, allemaal vriendelĳk geprĳsd. 
Een flesje huiswĳn heb je ook al voor 24 euro. “De gegrilde gamba’s zĳn een aanrader”, weet 
Bart. “Onze vleesgerechten zĳn toppers; zowel de entrecote van dry aged Holstein rund, filet 
pur van Ierse afkomst of flinke Belgische côte à l'os van 1,2 kg, voor twee personen. Zowel 
qua sfeer als culinair hebben we onze koers bewust nog niet volledig uitgestippeld. We willen 
maximaal rekening houden met ons publiek, dat we vanaf vandaag welkom heten. Zo kunnen 
we bĳ voorbeeld de ruime bar vooraan in een aparte ruime nog integreren.”

Ter Vennen food and drinks
Merksemsebaan 278 in Wĳnegem. Open van dinsd. tot en met zond. - www.ter-vennen.be

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER
EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Intern dossiernr.: 2021-SV-MV1-004
Omgevingsloketnr.: OMV_2021146791

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Jojetra & Quality Service BV een aanvraag 
werd ingediend voor het slopen van varkensstal 1 met berging, de sloop van varkensstal 2, de ver-
bouwing en uitbreiding/verhoging van een varkensstal naar een landbouwloods, de nieuwbouw van 
een kippenstal, de plaatsing van een elektriciteitscabine, de plaatsing van een voedersilo, de aan-
leg van diverse erfverhardingen en de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg 
van 2 infiltratiezones. De aanvraag omvat eveneens de omvorming van een varkensbedrijf naar een 
pluimveebedrijf en het veranderen van de inrichtingen en activiteiten. De aanvraag omvat ook een 
melding van overdracht van de vergunningen en het verzoek tot afwijking van de bepalingen van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en de afwijking van de sectorale 
milieuvoorwaarde Vlarem II artikel 5.53.2.2.

De aanvraag omvat: 

De aanvraag heeft als adres Molenstraat 10 kadastraal gekend als WUUSTWEZEL, (afd. 1) sectie E
391 E, (afd. 1) sectie E 391 K en (afd. 1) sectie E 391 H 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie 
Antwerpen.  Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 4 november 2021 tot en met  3 december 2021  ter inzage bij de gemeentelijke 
dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.  Je kan het dossier enkel op 
afspraak komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
per mail (omgeving@wuustwezel.be) of schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur                                  Burgemeester
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www.ter-vennen.be
contact@ter-vennen.be

Merksemsebaan 278, 2110 Wijnegem
03 284 38 59

BRASSERIE -RESTAURANT

food & drinks
ruime parking
gezelligheid
borrelhapjes

sharing-gerechtjes
voorgerechten

zeevruchten, vis, vlees,
lekkere zoetigheden

Di - Wo - Do
12:00 - 14:30 en 18:00 - 21:30

Vr - Za - Zo
12:00 - 21:30 doorlopend     

Ter gelegenheid van onze opening 
krijgt u in november,

op vertoon van deze advertentie,
EEN GLAS CAVA GRATIS

tervennen

Kaartmiddag Boomke Whist
Wapenstilstand, 11 november, 14.00 uur, kaartmiddag Boomke Whist in de chalet van Kon. 
Harmonie De Jonge Scheuten, Trefpunt1 in Wuustwezel. Vanaf 13.30 uur hartelĳ k welkom!

KSVB Driehoek
10 november
18:45 U12A - City Pirates Antw.
11 november
10:00 IK DIEN - VETERANEN
14:30 1eELFTAL - S.K. LAAR
19:00 U17 A - Vlug Vooruit 2
12 november
20:00 S.C. City Pirates - U21 A
13 november
09:00 S.V. Noorse B 1 - U8 B
09:00 !!!!!!! FORFAIT => U7 A

 - S.V. GROENENDAAL 1
09:00 U10 A - V.K. Simikos A 3
09:00 U7 B - KSOC M-T-H 1
09:00 U10 B - NW STABR. 1
09:30 F.C. SEJA 1 - U8 A
09:30 Ekeren Donk - U15 B
10:00 Berendr. Sp. B1 - U11 B
11:15 U6 - K. Zandhoven SK
11:15 U13 A - KFC Antonia B 3
11:15 U13 C - KSK Oelegem 1
12:00 Patro Hoevenen - U21 B
12:15 K. Sint Job FC C 1 - U9 B
12:30 NW STABROEK B (5/5) 

2-1 - U11 A
13:15 U12 B - V.C. O.L.S.E. 1
13:15 U13 B - Exc. Mariab. B
14:00 HOEVENEN A 1 - U9 A
14:15 V.K. Simikos - U15 C
15:00 K.F.C. Brasschaat - U15 A
15:15 U12 A - K. HEIBOS SV
16:00 U17 B - City Pirates  C 2
14 november
09:30 RES. C - R-HUBERTUS B
09:30 ST. JOZ. U10 MEIS. - U11 B
10:00 OLVAC A - RESERVEN A
10:00 VETERANEN - OLVAC A
12:30 RES. B - S.C. O.L.V.E. B
14:30 V.V. DUFFEL A - DAMES
15:00 KON. OLVAC - 1e elftal
15 november
18:30 MultiSkillz For Foot 
(Voetbal Vlaanderen)

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

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

4e Algemene Kwis MB
De Italiaanse editie

Zaterdag 19 maart 2022
€ 18/ploeg (max.6 pers)

Zaal D’ouwe Kerk,
Lage Kaart 644,
2930 Brasschaat

Broodjes met Italiaanse 
delicatessen. Inschrĳ ven:
martin.bevers@telenet.be
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Je Covid Safe Ticket aanvragen

Je kan je covid-safe ticket zowel digitaal als 
per post aanvragen. Je hoeft  hiervoor niet naar het 

gemeentehuis te komen. 

Het COVID-certifi caat is in juni 2021 in 
de eerste plaats ingevoerd en 
bedoeld om te reizen binnen de EU.
Op 13 augustus 2021 werd het ook 
ingezet als toegangsvoorwaarde voor 
evenementen in België. Er wordt dan 
de naam COVID Safe Ticket gebruikt. 
Sinds 1 november is het in Vlaande-
ren eveneens de toegangsvoorwaarde 
in horeca en fi tnesscentra, en optio-
neel in een aantal voorzieningen voor 
residentiële opvang van kwetsbare 
personen.

Het COVID Safe Ticket is geen apart 
document. Het COVID-certifi caat in 
je COVIDSafe app, op de digitale ka-

Meer info
vlaanderen.be/covid-certifi caat

nalen of dat je via de post kreeg toe-
gestuurd, gebruik je ook om toegang 
te krijgen tot de plaatsen waar dit als 
toegangsvoorwaarde is ingevoerd. 

Ben je gewend te werken met inter-
net, dan raden we aan het Covid Safe 
Ticket online aan te vragen. Surf naar 
brasschaat.be en klik bovenaan op 
Mijn Burgerprofi el. 
Om in te loggen heb je je eID (identi-
teitskaart), de pincode ervan en een 
kaartlezer nodig. Of je maakt gebruik 
van een andere digitale sleutel zoals 
ItsMe.

Via Mijn Burgerprofi el kan je echter 
geen certifi caten van je minderjarige 
kinderen opvragen en downloaden. 
Die kan je wel opvragen via 
mijngezondheid.be. Ook op deze 
site moet je inloggen met één van de 
aangeboden digitale sleutels.

Klinkt dat allemaal te ingewikkeld 
of heb je er te weinig ervaring mee? 
Vraag dan je Covid Safe Ticket telefo-
nisch aan op het nummer 
078 78 78 50. Je Ticket wordt dan per 
post opgestuurd.

Kabasboetiek zoekt 
specifi ek materiaal 

Open Huis Kabas is een ontmoe-
tingsplaats voor mensen die het 
fi nancieel niet gemakkelijk hebben. 
Kabas heeft  ook een tweedehands-
boetiek waar de bezoekers heel 
voordelig spullen kunnen kopen.

Donaties van Brasschatenaren vullen de 
tweedehandsboetiek van Kabas continu aan. 
Af en toe hebben we van sommige spullen te 
weinig in voorraad. Dan doen we een oproep aan 
iedereen om even te kijken of je zulke spullen 
nog in goede staat in huis hebt en weinig 
gebruikt. Is dat zo, overweeg dan om deze te 
doneren aan Open Huis Kabas. 

Momenteel is Kabas op zoek naar herenkleding
(geen kostuums), speelgoed en huisraad
(beddelakens, handdoeken, keukengerief). 

Deze spullen kan je elke werkdag afgegeven 
tussen 9 en 12 uur in de Van Hemelrijcklei 90. 
Op dinsdag en donderdag ben je ook welkom 
tussen 13 en 16 uur. Volg de wegwijzers afgift e 
goederen naar de achterzijde van het gebouw. 

Een welgemeende dankjewel om 
massaal gehoor te geven aan onze 
vorige oproep voor kinderkleding!

Masterplan Gemeentepark: 
belangrĳ ke stap gezet

Het gemeentebestuur werkt al even aan een Masterplan Gemeentepark om de 
infrastructuur van het cultuurcentrum en het Louis De Winterstadion te verbeteren. 

Stabiliteitsproblemen van de Ruiterhal noopten tot sluiting en brachten het 
Masterplan in een stroomversnelling.

Het cultuurcentrum en andere orga-
nisatoren kunnen al een tijdje geen 
gebruik meer maken van de Ruiterhal. 
Om de renovatie sneller te realiseren 
voeren we het Masterplan gefa-
seerd uit. Begin 2022 pakken we de 
spantenstructuur aan, die voor de 
instabiliteit zorgde. Kort daarna, met 
begin 2023 als streefdatum, starten 
de renovatiewerken. 

De aanpak van het stadion behoudt 
de oorspronkelijke planning met als 
streefdatum september 2024. 

Architectenbureau
aangesteld

Een poos geleden schreven we een 
wedstrijd uit waaraan verschillende 
architectenbureaus konden deelnemen. 
Doel was het totale concept van de 
Ruiterhal te herbekijken en de zaal te 
moderniseren naar de huidige normen 
en behoeft en.
Bij de beoordeling werd gekeken naar 
technieken en duurzaamheid, fi nanciële 
haalbaarheid, architecturale kwaliteit en 

inpassing in de omgeving, functiona-
liteit en belevingswaarde ... 

Een deskundige jury koos het 
ontwerp van architectenbureau 
Morgen Architectuur. 
Ondertussen is dit bureau ook 
offi  cieel aangesteld om het project 
defi nitief vorm te geven. In december 
wordt het voorgesteld, wellicht met 
een infodag voor alle betrokken part-
ners. Ook de volgende fases leggen 
we dan uit.

visualisatie vernieuwde Ruiterhal ©Morgen Architectuur 

parkbodeactueel
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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

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

De Nieuwe Kompanie speelt
Bedrieger bedrogen

“De Nieuwe Kompanie” speelt op 26 en 27 nov en op 2, 3 en 
4 nov om 20u en op 28/11 om 14.30u, het volksstuk “Bedrie-
ger bedrogen”, naar een idee van Maggy Cuppens in zaal 
“De Polygoon, Kapellei 15 te Maria-Ter-Heide (Brasschaat). 
“Theo komt zĳ n dochter, waarvan hĳ  jarenlang het bestaan 
niet kende, voorstellen aan zĳ n zusters, maar zĳ n de dingen 
wel zoals ze lĳ ken?…“ Spanning, humor, bedrog en liefde,... 
We bezorgen ruime porties van elks. 
Helaas laat corona ons niet met rust; de maatregelen zĳ n weer 
fl ink verscherpt, en wie weet of er niet nog strengere maatre-
gelen moeten genomen worden tegen de speeldata. Daar-
om en om zeker te zĳ n dat we niemand moeten teleurstellen: 
breng uw mondkapje en vaccinatiebewĳ s (of gelĳ kgestelde) 
mee! Wĳ  bezorgen u ontsmettingsgel, terwĳ l de ventila-
tie- en CO²–vereisten van de zaal voldoen aan de normen.
De reservaties lopen als een trein, wacht niet te lang meer. 
We beperken de capaciteit tot 100 personen. Ga naar www.
denieuwekompanie.be of bel 0475 900 772, alle dagen van 
10 tot 20u. Tot in de zaal !

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Te huur: voll. geren; app. 
Bredabaan Brasschaat 
bĳ  scholen, bushalte en 
winkels. Dubb. glas, rme 
liv, 2 spks, balkon, kl. ter-
ras. uitermate geschikt 
voor 2 pers. € 750 + € 65 
onkosten. Tel. 03 667 41 
17 - 0474 920 434

Ik zoek poetswerk erv. 
& ref. Serieuze aanvra-
gen. 0485 944 882

Te huur: App. Vuurkrui-
senlei 29, 2e verd. 2 
slk + berg. + gar.+ ing. 
keuken, € 750 + € 40 
kost. Tel: 0486 842 568 

Te koop: te renov. HOB 
te Gooreind, Gemeen-
tebos 35 met gr. tuin, 2 
slpks, badk, ap. toilet, 
kelder, zolder. Bezoek en 
info: zimmo.be (JXSIU) 
biddit.be (204986)

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Zorgkundige: DAME 61j. 
met referenties beschik-
baar als zorgkundige voor 
nachtdienst GSM 0474 
702 594

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zĳ n. Geen ge-
remde. 0492/263 118
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Brasschaat geeft lokale handelaars een stem met de oprichting van de 
ondernemersraad. Met gericht advies willen we het ondernemersklimaat in 
Brasschaat verder verbeteren. We zoeken geïnteresseerden die de lokale 
ondernemers willen vertegenwoordigen, en experts gelinkt aan een onder-
nemende of commerciële functie uit de horeca, toerisme, detailhandel ...

Taak van de ondernemersraad
 » Bespreking en evaluatie van dossiers met een brede gemeentelijke 

impact op ondernemers.
 » Advies over de optimalisatie van gemeentelijke werkingsprocessen.
 » Informeren gemeentebestuur over de besproken onderwerpen.
 » Opmerken van nieuwe technologieën, trends, innovaties …  

en proactieve voorstellen doen aan het gemeentebestuur.

Als vertegenwoordiger/expert in de ondernemersraad word je benoemd 
voor een periode van 3 jaar. De raad komt vier keer per jaar samen. Begin 
2022 vindt de eerste vergadering plaats.

Interesse? Stel je kandidaat en bezorg ons je CV met korte motivatie vóór 
30 november 2021 via kmo@brasschaat.be.

Stel je kandidaat 
voor de nieuwe ondernemersraad

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”

Goedkoop afbreken 
van uw afsluiting, beton-
platen en afvoeren. Gra-
tis offerte. 0487 715 534

Te huur: glv app. Tolba-
reel 13, voll vernieuwd
€ 975/mnd. 0474 418 372

Te koop: Classic Opel 
Astra 4 deuren, 25 jaar 
oud, in hele goede staat. 
€ 750, inlichtingen: 0486 
245 784

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

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

Monique Van Noten
zingt alle soorten ker-
k e l i j k e  v i e r i n g e n . 
0495/427 828

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

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

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

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

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

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

Ik  zoek werk,  tu in, 
schilder, klusjes €17/u 
0466/287 080
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WIJ ZOEKEN EEN VOLTIJDSE, ENTHOUSIASTE

OM ONS VERLICHTINGSBEDRIJF TE VERSTERKEN.

WE ZOEKEN IEMAND ZELFSTANDIG, FLEXIBEL EN 
COMMERCIEEL. KENNIS VAN SAP IS EEN PLUSPUNT. 

BEHEERSING VAN FRANSE TAAL IS VEREIST. 

INTERESSE? 
STUUR EEN MAIL MET JE CV EN MOTIVATIEBRIEF NAAR 

KELLY.VERBRAEKEN@EGLO.COM

SALES SUPPORT BINNENDIENST

TAKENPAKKET: 
- KLANTEN TELEFONISCH TE WOORD STAAN
- ORDERS VERWERKEN IN SAP
- OFFERTES MAKEN
- FACTURATIE
- BEHEREN VAN BEPAALDE KLANTEN

WWW.EGLO.COM/BE/WERKEN-BIJ-EGLO // ANTWERPSESTEENWEG 247, 2950 KAPELLEN

De glazenwasser bvba

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

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

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

23e WINTERDUATLON en KOFFIEKOEKENJOGGING 
van ’t Wezels Omslagpunt te WUUSTWEZEL

ZONDAG 5 DECEMBER 2021

Na een jaar onderbreking door corona kunnen we de draad 
terug opnemen. Op zondag 5 december komen in Wuust-
wezel de recreatieve joggers en duatleten aan hun sportie-
ve trekken. Dit alles gaat door aan het wĳkhuis van Sterbos 
aan de Molenheide te Wuustwezel. Tussen 9.30 en 11uur 
kan er vrĳ gestart worden voor de jaarlĳkse recreatieve jog-
ging met koffiekoeken voor alle deelnemers. Er is keuze uit 
twee afstanden,  7 km en 14 km. 
Om 13.30h gaat de 23e winterduatlon van start. Deze wed-
strĳd staat open voor zowel solo’s als duo’s. Het eerste loop-
gedeelte bedraagt 4 km, het mountainbiken gaat over 21km 
en het tweede loopgedeelte bedraagt 2 km. 
Onder de aanwezige deelnemers verloten we een ballon-
vaart welke wordt aangeboden door Danny Bertels Ballon-
vaarten
Voor info en inschrĳving kan je terecht op onze website 
www.omslagpunt.be of bĳ Marc Bevers: 0494 402 168 of 
Dré Billet: 03 669 87 44
Met jou inschrĳving steun je ons goed doel, € 5 per deelne-
mer gaat naar de Revalidatieweide van Marc Herremans. Info:
www.marcherremans.com/news/79-afh-revalidatieweide

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…

Brasschaat bruncht!
BRASSCHAAT 2012 organiseert op zondag 14 november 2021 
van 11 tot 14 uur in zaal TĲL  in d’Ouwe Kerk BRASSCHAAT  
BRUNCHT! Niet zomaar een brunch, maar een gezellige ont-
moeting in een aangenaam kader met fairtrade- en streekpro-
ducten . Prĳs: 4-15 jaar: € 9 + 15 jaar: € 16.
Er is een kinderanimatiehoek en er zĳn dranken aan democra-
tische prĳzen. Inschrĳven? Stuur ons een e-mail met je reserva-
tie (vermelding van uw naam en aantal reserveringen onder en 
boven 15 jaar) naar Brasschaat2012@outlook.com en stort het 
bedrag voor 31 oktober op rekeningnummer van Brasschaat 
2012: BE23 0682 3209 8391 met vermelding “inschrĳving Bras-
schaat Bruncht! +  uw naam”. Wĳ hopen jou opnieuw te kunnen 
verwelkomen op Brasschaat Bruncht!

QUIZAVOND!
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: Dienstencentrum 
VESALIUS via parking KLINA. Quizmaster Dirk COP zal uw kennis over algemene onderwerpen pei-
len. Inschrĳven kan tegen 15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel centrum, tel. 
03/650.03.40 -  mail cultuurraad@brasschaat.be en mits overschrĳving op rekening nummer  BE89 
3631 8741 8285   van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlĳk 19 november as.”

Goekoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis offerte. 0487 715 534

Te koop: 2 ant. zetels, ta-
feltje smeedĳzer glazen 
blad, houten ant. stoel, 
glazen schalen, schilde-
rĳen; P.o.t.k. 0473 826 
214 van 12 tot 16u

Gezocht: garage/klein 
magazĳn te koop (ev. te 
huur) regio brass-eker-
kap-schot 0479 974 144

Fietsherstellingen, 
kaderopbouw en 

workshops.
BikeWorks, Kortestr. 73, 
Brasschaat reserveer nu: 

info@bikeworks.be
0496 770 137

www.bikeworks.be

Gesp. voetverzorgster 
komt aan huis. Agniesz-
ka. 0484 949 951

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

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



Welkom in ons vernieuwde
Centrum met 15.000 m²

winkelplezier!

- Wandel in ons “ Arboretum”
- Laat u inspireren door onze kerst accessoires
- Geniet in ons gezellige tuin café, met verwarmd terras

- Vergeet de afdeling delicatessen niet

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten
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B-Elek
Yannick Bauwens

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

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

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

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

van 
inboedels. Bel vrĳ blĳ vend 
0488 335 873

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Noorderlicht
Regionaal praatcafé dementie

JONGE PERSONEN met DEMENTIE. Anouck de Bruĳ n, Coör-
dinator van Expertise Centrum Dementie Orion wordt twee-
maal geïnterviewd. 1.als expert 2.als mantelzorger. Wanneer:  
dinsdag  30 november om 14 u. Waar: Brasschaat , Diensten-
centrum  VESALIUS Prins Kavellei 77. Voor: alle geïnteresseer-
den die inschrĳ ven via Martine.vandenheuvel@gza.be. Aan-
dacht : Alle coronamaatregelen worden toegepast .
Gevaccineerde personen beschermen zichzelf en anderen. 
Eenvoudige toegang tot vesalius via ingang en  parking klina 
Augustĳ nslei
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WWWWWW.HHEYYLEEEENNNNEEXXXCCCLLUUSSSSIEEFFF..BBE

Vastgoed voor een eeexxxclllusssieef lleevveeennn

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-op-den-Berg I Herentals I Lier I Lommel I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland

Uw exclusieve eigendom verkopen?  

Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres. Geef uw pand de meeste kans 

tot verkoop via onze unieke manier 

van werken, met onder meer drone-

opnames en op maat gemaakte 

publicaties, maak gebruik van al onze 

mediakanalen én van de kennis van 

wonen van al onze medewerkers in de 

provincies Antwerpen, Limburg  

en het Waasland.

Reserveer nu een professionele 

waardering van uw eigendom.  

Bel 03 5555 411 1111 of kijk op  

www.hheyylenexclusief.be voor  

meer informatie.
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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

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

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

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Harmonie de jonge scheuten & noordlimburgse brassband

Na meer dan een jaar stilte klinkt er weer muziek van onze harmonie in GC Kadans, Achter 
d'Hovenplein 15 Wuustwezel. We zĳ n zo blĳ  dat we weer mogen optreden en hopen dat 
jullie met velen even enthousiast zĳ n.
Het belooft een fantastisch concert te worden, met alles erop en eraan. Samen met har-
monie De Jonge Scheuten uit Wuustwezel komt ook de Noordlimburgse Brassband voor 
u de prachtigste herkenbare nummers brengen.  Beide orkesten staan o.l.v. dirigent Raf 
Van Looveren.
Een stoeltje reserveren kan via tel. 03/669.96.89 of via mail reservaties@dejongescheu-
ten.be en kost € 10. Vanaf 14.30 uur bent u hartelĳ k welkom. Het concert begint om 15.00 
uur. Wil u graag opnieuw een muzikale middag beleven, wĳ  verwelkomen u graag!
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Vanaf heden hebben wĳ decoratiespulletjes en kerst-
verlichting, ook zĳn er duidelĳke 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 tĳd 
voor om tot een mooi lichtgevend resultaat te komen. 
Het plaatsen van verlichting kan worden uitgevoerd 
door Kenneth, zoon van Miranda. Kortom een familie-
bedrĳf 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, 
BLĲFT INNOVEREN!

Vrĳdag 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 

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

Apollo 15 met het eerste beeldje op de maan van onze 
kunstenaar deheer Paul Van Hoydonck. Bĳ helder weer zĳn 
de planeten Jupiter, Saturnus en Uranus waar te nemen met 
de Celestron 85E telescoop. Iedereen is welkom, toegang is 
gratis. Adres: Sint-Antoniuslei 95, 2930 Brasschaat. Inrit par-
king Boskapellei en toegang achterzĳde van het gebouw.

snel, proper, kwaliteit
0492/441 080 Luc

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

Ronny Kanora 
Aanleg, onderhoud, 

snoeiwerken, 
ontmossen gazon. 

Vrĳblĳvende prĳsofferte 
0477/306 423

ronny.kanora@telenet.be

Gratis ophaling van oud 
ĳzer, Gratis ophaling van 
elektrische apparaten, 
Gratis ophaling papier 
en karton. 0492/543 007
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

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

Vijver PARK De Mik wordt in ere hersteld
Domein De Mik in Brasschaat wordt onder handen genomen en in ere te hersteld als de 
Engelse tuin met vĳver van weleer. Goele Fonteyn, Schepen bevoegd voor patrimonium, 
mobiliteit, groen & duurzaamheid, Frank Van Baelen (landschapsarchitect voor Regionaal 
Landschap De Voorkempen) en Jan De Haes, gedepudeerde voor leefmilieu, toerisme en 
recreatie van de Provincie Antwerpen, stelden hun project voor. De grootste brok werk zit 
in het herstel van de vĳver. In de eerste plaats is een slibruiming en een oeverherstel nood-
zakelĳk zodat de waterbergingscapaciteit kan verhoogd worden om droogvalling te voor-
komen. Voor de duur van de werken wordt een voorlopige wal gemaakt thv van de ring-
racht zodat het water kan blĳven staan in de hoofdgrachten rondom. De vĳverrand wordt 
teruggebracht  naar de originele lĳn. Zo wordt het poortgebouw beter zichtbaar van aan 
het kasteel en omgekeerd. De vĳverrand krĳgt een nieuwe beschoeiing met eendentrap-
pen. Het park blĳft tĳdens de werken open voor het publiek. Er zĳn aanwĳzingen dat een 
otter het gebied verkent. “We willen zĳn broedplaats verbeteren en zo misschien meerdere 
otters aantrekken”, zo klinkt het. De otter is een heel speels dier dat zich vooral ‘s nachts 
verplaatst, samen met de be-
ver. De antitankgracht is dan 
ook de ideale plaats om zich 
voort te bewegen. Tĳdens 
de werken zullen alle dieren 
kunnen gebruik maken van 
een oversteek zodat ze la-
ter de weg kunnen kunnen 
vinden naar hun vertrouwde 
vĳver. Kosten van het project:
€ 320.000, maar Schepen 
Fonteyn bevestigt dat er € 
210.000 subsidie komt van 
het Agentschap Onroerend 
Erfgoed.

Meer foto’s: 
www.brasschaatsefilm.com

Te koop: Appartement 
gelĳkvl 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

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

Te koop: Stressless zetel 
+ voetenbank- 2017 kl. 
rood in perfecte staat. 
nieuw € 2200  v.pr. € 200 
0486 785 177

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

Gevraagd: ervaren poets-
vrouw, 5 dagen per 
week. Voor huis te Scho-
ten. Liefst in het bezit van 
vervoer. 0475 620 777

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

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

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

Te huur garagestaan-
plaats Gooreind. Tel. 
0473/992 301
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

Nieuwe zetel Acta Comparanda
& Acta Comparanda-Subsidia

Acta Comparanda is een weten-
schappelĳk tĳdschrift dat eens per 
jaar wordt uitgegeven door de Fa-
culteit voor Vergelĳkende Gods-
dienstwetenschappen te Antwer-
pen en via  ruilabonnementen en 
verkoop wordt verspreid, zowel 
naar de academische wereld als 
naar leken.
In de loop der jaren werden bĳ-
dragen gepubliceerd over chris-
tendom, judaïsme, islam, boed-
dhisme, hindoeïsme, jainisme, 
sikhisme, bahai, algemene filoso-
fie, Afrikaanse- Chinese filosofie, 

het lĳdensvraagstuk, iconen, interreligieuze dialoog, Kant, 
Hegel, Kierkegaard, rechtspraak over de hoofddoek, en-
zovoorts.
De Faculteit voor Vergelĳkende Godsdienstwetenschap-
pen en Humanisme (FVG) te Wilrĳk ontving in februari dit 
jaar, na  32 jaar actief te zĳn, haar huur opzeg. 
Een faculteit is een kleine universiteit en om in een peri-
ode van zes maanden een nieuwe locatie te  vinden was 
niet mogelĳk. Onder meer ook door de corona crises. Er 
werd te Wilrĳk voorlopig een gelĳkvloers gehuurd dat 
slechts kan dienen voor de administratie. Zowel voor de 
unieke bibliotheek als voor de collectie Religieuze Etno-
grafica werden geen ruimten gevonden. 
Inmiddels werd zetel van het wetenschappelĳke tĳdschrift, 
Acta Comparanda, overgebracht naar het adres van de hoofd-
redacteur, Chris Vonck, aan de Tolbareel 60 te Brasschaat.
Dit tĳdschrift publiceert een bundel artikels overwegend 
van de hand van de eigen docenten en sympathisanten. 
Tevens worden onder de naam Acta Comparanda-Subsi-
dia  thematische artikels gepubliceerd onder meer over 
de nieuwe religieuze bewegingen (NRB): Christian Sci-
ence, Jehova's Getuigen, Unification Church, Scientology, 
Ahmadiyya, enz.
De uitgave kent zowel in eigen land als in (het verre) bui-
tenland een dankbaar succes. Er zĳn abonnees (ruilabon-
nementen) in Taiwan, Korea, India, Thailand, Rusland, Jor-
danië, Israël, Iran, Marokko...
Begin dit jaar schreef voormalig premier Marc Eyskens: 
"Via de postbode ontving ik van u de twee jongste afle-
veringen van Acta Comparanda, twee schitterende verza-
melwerken van diepgravende analyses van godsdiensten 
en hun maatschappelĳke vertakkingen en invloeden. Een 
onderwerp dat vandaag nog steeds uitermate actueel is. 
Uw tĳdschrift getuigt van hoge kwaliteit, wetenschappe-
lĳke objectiviteit, en houdt derhalve een pleidooi in voor 
"redelĳkheid" op basis van correcte informatie. Vandaag 
een gapende leemte in onze digitale samenleving. Profi-
ciat en veel succes!"
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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  

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

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

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    15
DINSDAG    16
WOENSDAG   17
DONDERDAG       18
VRIJDAG      19
ZATERDAG       20

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

BURGERLIJKE 
STAND

Richard Vennekes, 85 jaar, echtgenoot van Waltraud Kaup, Brasschaat
Desiré De SChutter, 89 jaar, weduwnaar van Lut Liégois, Brasschaat

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

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
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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


