SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be

OPTIEK DE BEENHOUWER

.RPNHQQLVPDNHQPHWGHQLHXZH
HONDA HYBRIDE SUV’S
Vanaf €

27.980

VABIS

%5$66&+$$767((1:(*   .$/07+287     

EXCLUSIEF
VERDELER
ANTWERPEN
NOORD

Wij gaan voor goud

ȩȩȩ
OPTIEKDEBEENHOUWER OUTLOOKCOM
$Rȩ2OOSENSPLEINȩ ȩȩ"RASSCHAAT

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

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

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

WARME
WINTERJASSEN
.$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7(/     23(1 9$1  727  885  =21'$*  0$$1'$* *(6/27(1
:::./(',1*:,/$1%(,1)2@KLEDINGWILAN.BE
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Gebit
gebroken?

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

Klaar terwijl U wacht

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Kanker… hoe praat ik er over
met mijn (klein)kinderen?
Casa Callenta organiseert in samenwerking met AZ Klina, AZ Voorkempen en
ZNA Palﬁjn regelmatig infosessies. Op
vrĳdag 3 december om 13u30 staat de
volgende infosessie alvast ingepland:
“Kanker… hoe praat ik er over met mĳn
(klein)kinderen?”
Een diagnose als kanker treft je als familie. Vaak roept dit veel vragen op over
hoe al dan niet met de (klein-)kinderen
te communiceren over de ziekte en de impact van de behandeling. Hoe betrekken we kinderen bĳ iets waar we hen
eigenlĳk liefst zo ver mogelĳk van willen weghouden?
Kristin Amssoms (psychologe AZ Klina) en Leen Spoormans
(kinderpsychologe AZ Voorkempen) geven graag wat tips
over hoe we kinderen kunnen ondersteunen als een (groot-)
ouder of naaste getroffen wordt door kanker.
Ben je er graag bĳ, schrĳf je dan in via www.casacallenta.be
of contacteer Els op het nummer 03 653 52 74 of
casacallenta@bielebale.be

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430



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



JURIDISCH CAFÉ

23 november 2021 om 19.30 uur

Contactbreuk tussen ouder en kind.
Hoe herstellen en wat met ouderverstoting ?
We stappen af van het klassieke concept van een studieavond en
gaan voor een interactief debat waarbij verschillende sprekers aanwezig 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:





(YD'H3DXZ-RQJHUHQWKHUDSHXW
-XOLH'HNNHUV6WDÀLG-HXJGUHFKWEDQN$QWZHUSHQ
7RP-DQVVHQRXGHUHQOLGYDQ6WHXQSXQW2XGHUYHUVWRWLQJ
2OLYLHU9DQKDHOHQ*HUHFKWVGHVNXQGLJHHQH[SHUWFRQWDFWIDFLOLWDWRU
www.advox.be

+LINKERKASSEIWERKEN ȩ
aanleg houten terrassen
en afsluiingen, aanleg
gazon en tuin, versterken
oevers van vijver met
hout, plaatsen, tuinhuizen
en carports, afbraakwerken...,gr. prijsoff., zelfwerkend patroon, 0498
442 257

Interesse om deze
GRATIS INFOAVOND
bij te wonen?

4WÖȩFELȩZEKER niet om ons
te contacteren,indien u
uw wagen wenst te verkopen. *Snelle en correcte
afhandeling *Ook met
schade of zonder keuring *Contante betaling
*Steeds bereikbaar (7d7
en 24h/24h) Tel. 0476
345 800

QQQQQQQQQQQQ

&%%34$!'%.
).ȩ!!.4/#(4

Locatie
Bredabaan 652
2930 Brasschaat
7HO

Zet uw familie, dia’s,
oude ﬁlms (VHS, Hi8,
super8, DV) op dvd/pc
Omnivid videoproducties
ȩȩ

COVID Safe Ticket
verplicht

QQQQQQQQQQQQ

Verplicht inschrijven
administratie@advox.be

'OEDKOOPȩAFBREKENȩvan
uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr. off.
0487/715 534

Nr. 46, 17-11-2021

3

YDNPDQVFKDSVLQGV

Brasschaatse Film,

KHUVWRႇHULQJ
PDDWZHUN

JRUGLMQHQ
VWRUHV
ELQQHQ]RQZHULQJ

Het grootste
Eco aanbod
in de regio

Ontmoet onze ondernemers

deelt Karen van Eco-brands
haar verhaal en beantwoordt
alle Eco vragen.

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

WDSLMWQDDUPDDW

Graag tot dan!

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e

L

Rijbegeleiding Krüger

Bredabaan 225 - Brasschaat
woe - zat: 10.00 - 18.00

*HPRWLY HUY H[LQVWUXFWHXU FRDFKW X SRVLWLHI HQ
YRRUGHOLJ)RFXVRSGHIHQVLHYHHQ]HOIVWDQGLJHULMVWLMO
XYROOHGLJHURQGULWH[DPHQSDUFRXUVslechts € 89
([DPHQEHJHOHLGLQJPRJHOLMN¼
5HHGV  MDDU HHQ XLW]RQGHUOLMN VODDJSHUFHQWDJH

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

BLACK
WEEK

van ma22 t/m zo 28 november *

BIG

SALE

€ 84999
PROMO
BLACK WEEK
99

€

699

www.combidee.be 24/7
Joke Vaes fotografie

Femma Brasschaat
centrum
3-DELIGE CURSUS BREICAFÉ. Data: 18/11 – 2/12.
De lessen gaan door
in
“Ons
Middelheem”
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.



AEG DROOGKAST
T8DSE4PB

$%$EVROXWH&DUHNJ3UR6HQVH
2SPDHQ]RQHQNHORQOLQHZLQNHOJHVORWHQ

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW0DULDWHU+HLGH
7HOLQIR#HOHFWURTXLULMQHQEHZZZHOHFWURTXLULMQHQEH

Te huur: SPANJE, regio
Murcia, dorp San Cayetano. 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 Doninck. 0468 210 252


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

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.
%UDVVFKDDW&HQWU9HUVDYHO9DQKHHVEYED%UHGDEDDQ
IVPD21
%UDVVFKDDW.DDUW=DNHQNDQWRRU5XVW/DJH.DDUW
IVPD21
(NHUHQ'RQN/XGR3LFDUGEYED.DSHOVHVWHHQZHJ
IVPD21
0DULDEXUJ:RXWHU'DQLV.DSHOVHVWHHQZHJ
IVPD21
0DULDWHU+HLGH6WHYHQ'H6FKHSSHU%UHGDEDDQ
IVPD21
:XXVWZH]HO.XUW0HUWHQV%UHGDEDDQ
 IVPD21
Zie ook www.argenta.be
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Een complexe verzekeringswereld vraagt om een sterk team
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.

Vanaf 1 december 2021 staan
we voor je klaar in:

Bredabaan 474
2990 Wuustwezel
03 669 94 94

Kaartseplein 9
2930 Brasschaat
03 653 19 98

www.relexverzekeringen.be

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 16 november t.e.m. zaterdag 20 november
Soep:
 %ORHPNRROVRHSPHWNHUYHO ½ORI½O 
 7RPDWHQVRHSPHWEDOOHWMHV ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met geitenkaas, artisjok, gegrilde paprika,
 NHUVWRPDDWMHVHQUXFROD ½  9(*,
- Salade met gerookte zalm, dragondressing, krieltjes,
 ERRQWMHVEORHPNRROHQEURFFROL ½ 
Warme Gerechten:
 9RODXYHQWPHWDDUGDSSHOSXUHHHQJHEDNNHQZLWORRI
 ½
 7KDwVHURGHFXUU\PHWVFDPSLZRUWHOSDVWLQDDNHQ
 NRNRVULMVW ½
- Melanzane alla Parmigiana met
 UR]HPDULMQDDUGDSSHOWMHV ½  9(*, 
- Ovenschotel met zoete aardappelpuree, prei,
pastinaak, boschampignons, salie en notencrumble.
 ½  9(*$1

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.

Gezocht plus baasje
voor herdershond.
= gedeelde zorg +
w a n d e l i n g e n . Ve rtrouwd met het ras.
0497 864 947


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

Te koop: instapklare woning te Brasschaat: ruime benedenverdieping
- 2 slpk - tuin (Julialei) €
315.000 Tel. 0494 878 280

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


Afbraakwerken klein en
groot. 0483/720 562

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
“Bedrieger bedrogen”, naar een idee van Maggy Cuppens
in zaal “De Polygoon, Kapellei 15 te Maria-Ter-Heide (Brasschaat). “Theo komt zĳn dochter, waarvan hĳ jarenlang het
bestaan niet kende, voorstellen aan zĳn zusters, maar zĳn
de dingen wel zoals ze lĳken?…“ Spanning, humor, bedrog
en liefde,... We bezorgen ruime porties van elks.
Helaas laat corona ons niet met rust; de maatregelen
zĳn weer ﬂink verscherpt, en wie weet of er niet nog
strengere maatregelen moeten genomen worden tegen de speeldata. Daarom en om zeker te zĳn dat we
niemand moeten teleurstellen: breng uw mondkapje
en vaccinatiebewĳs (of gelĳkgestelde) mee! Wĳ bezorgen u ontsmettingsgel, terwĳl de ventilatie- 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 !



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



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



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

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…
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN
SALADES EN GROENTJES

bij vermelding van 2021

§ 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...

Openingsuren:
dinsdag - vrijdag: 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 17.00

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

Bredabaan 313 -Brasschaat
tel. 03/297 66 99
tegenover slagerijGysels

BON

4 kippenbillen
+ 1 GRATIS
Geldig van
15/11 t.e.m. 20/11/2021
zolang de voorraad strekt
1 bon per klant

steunt startende handelaars

9DQWHPQRYHPEHULVLHGHUHHQZHONRPWLMGHQVGHRSHQLQJVZHHNYDQRQ]H
JORHGQLHXZHZLQNHO

HÉ, KOM JIJ NAAR
ONZE JOBDAG?
.ULMJHHQZHONRPVWJHVFKHQN
2QWGHNRQVLQWHUHVVDQWORRQSDNNHW
%DEEHOPHWHUYDUHQSRHWVKHOGHQ

'LQVGDJ_88_%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

Brasschaatse Film,

Nr. 46, 17-11-2021

6

Voor Brasschaat een unieke, kleine, maar gezellige
familiezaak waar je tot rust kan komen.

steunt startende handelaars

Curieus Wuustwezel stelt voor in GC Kadans
op zaterdag 11 december 2021 om 20u15

BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST
Jubileumconcert 66 jaar BMO

Huisgemaakte taartjes,
cupcakes en andere zoetigheden.
Lunch en uiteraard high tea.
Binnenkort ook levering aan huis.
Meer info en foto’s: www.marolus.be
Marolus.antwerpen
Bredabaan 338 - Brasschaat - marolus.antwerpen@gmail.com

Literaire avond met Max Temmerman en
Michaël Vandebril
Donderdag 18 november 2021 om 20uur in Theaterzaal
Hemelhoeve, literaire avond met Max Temmerman en Michaël Vandebril. Een dubbelgesprek over hun (recentste)
boeken en hun Greatest Hits.
De vriendschap tussen Max Temmerman en Michael Vandebril gaat vele jaren terug, ze kennen elkaar al van lang
voor ze met hun gelauwerde poëzie- en prozatitels debuteerden. Hoe verschillend hun werk ook is, één ding hebben ze gemeen: ze krĳgen geen letter op papier zonder
muziek op de achtergrond.
Aan de hand van muziek van o.a. Jacques Brel, Kurt Weill,
Schubert, Damon Albarn, Umberto Tozzi, David Bowie,
John Cale en Etienne Daho struinen ze door hun eigen
maar vooral ook door elkaars boeken.
In dit literair café kiest u wat u wil horen uit de private vinylcollecties 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 o.a. Coniferen, Koninklĳk Circus, Zondag acht dagen... (Temmerman) en Het vertrek van Maeterlinck, New Romantics en Op de weg van Appia (Vandebril).
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be Telefoon 03
6500304 - vvk/vriend € 5,- kassa + €7,-.
© Koen Broos

ALLE TERRASREPARATIES
-Zoals uitslijpen van
slechte voegen van terrassen + terug opvoegen.
-Vervangen van kapotte
tegels -Vervangen van
putdeksels, enz. Gratis
offerte. 0491/883 597



Te huur extra brede autostnplts Hofstraat 32.
€120/mnd 0479/381 137.

10 X 1 KOPEN + 1 GRATIS VRIJKAART
Email naar info@curieus-wuustwezel.be – indien geen internet, sms naar 0478 03 72 55
vermelding: BMO in Kadans/lezer Brasschaatse Film + naam/adres/gsm/emailadres.

Speciaal voor de lezers van de



Te HUUR: Klein duplex-appartement 55 m²
2de verdiep met lift.
HANENDREEF 40,
BRASSCHAAT, rustige
buurt. 1 slaapkamer
+ zolderkamer, kleine
woonkamer met open
keukenhoek, volledig
ingerichte badkamer,
groot terras zuidwest
georiënteerd. Uitzicht
op groen. € 595/maand
+ € 55 kosten. Incl
Brandverzekering. BESCHIKBAAR 1 april 2022
GSM 0486/46 57 67



© Vincent Tillieux

Het Brasschaats Mandoline-Orkest (BMO) is opgericht
in 1955 en ijvert voor de erkenning van de mandoline
als volwaardig concertinstrument. BMO wordt 66 jaar
en dat wordt gevierd met een prachtig jubileumconcert,
onder leiding van dirigent Marcel De Cauwer. Kaarten € 15:
www.curieus-wuustwezel.be of sms naar 0478 03 72 55
(indien geen internet).

Garden Solutions
Boomstronken frezen,
onmiddelĳke prĳsofferte.
www.gardensolutions.be
0475/511 603

Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70

WALDA PAIRON
Interior

OPEN-DEUR
Vrĳdag 19 – zaterdag 20
en zondag 21 november

K E R S T- &
EINDEJAARS
D E C O R AT I E

Vrĳdag 26 – zaterdag 27
en zondag 28 november
Telkens van 11.30u tot 17.30u

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

Brasschaatse Film,
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TOTALE UITVERKOOP
WEGENS VERBOUWINGEN
Na 22 mooie jaren wordt ons gebouw volledig vernieuwd.
Wij heropenen erna met een nieuw winkelconcept van
600 m² voor dames, heren, schoenen, interieur en een restaurant.
Tot binnenkort !

LAATSTE WEKEN

ALLES AAN -70%
BLUEPOINT | BREDABAAN 158 | 2930 BRASSCHAAT

SCHITTERING IN KINEPOLIS
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert
op zaterdag 20 november 2021 van 12u tot 18u en zondag 21 november 2021 van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, edelstenen- en fossielenbeurs INTERGEM
2021. Het gebeuren vindt plaats in het ‘Event Center’ van
KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – Groenendaallaan 394 –
ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlĳn 6. Door zĳn grote
verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap en
vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite waard. INTERGEM 2021 zet de deuren niet alleen open voor specialisten
ter zake. Iedereen die beroepshalve of vanuit liefhebberĳ
met deze tak van de natuurwetenschappen te maken heeft,
voelt zich erdoor aangetrokken. Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwĳfeld geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, door die wonderbaarlĳke pracht aan
kleuren en kristalvormen... Ook juwelen met mineralen en
fossielen schitteren in al hun pracht. Tĳdens de beurs kan
men ook nu weer gratis zĳn edelstenen op hun echtheid
laten onderzoeken (voor zover men aan de vraag kan voldoen). Kinderen mogen zelf aan de slag bĳ de demonstraties fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de wedstrĳd om een mooi mineraal te winnen. In
het cafetaria zĳn broodjes en drank verkrĳgbaar. Inkom 5€
per persoon – kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking.
Wie meer inlichtingen wenst over deze beurs kan hiervoor
best contact opnemen met Suzy Hofmans, Tel.03/569 01
75 – GSM: 0496-14 65 03 of per E-mail: suzy.hofmans@
telenet.be - info@acam.be website: www.acam.be

   



Haar kinderen
Hubert en Angele Gysen  Marrien,
Rudy Gysen en Nicole Vermeulen,

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

ALLE
HERSTELLINGEN
Kelderdichting en
opstĳgend vocht,
dak-, riool- &
metselwerken
45 jaar ervaring
aan betaalbare prĳzen

0473/951 897

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


Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be


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

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

Gesp. voetverzorgster
komt aan huis. Agnieszka.
0484 949 951

FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188

melden u samen met de familie het overlijden van

 
     
Lid van OKRA Brasschaat - Driehoek
° Wilrijk, 07/04/1928
 Ekeren, WZC Christine, 06/11/2021
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij
te wonen op      in de aula
van de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te
Brasschaat. Samenkomst aldaar om 10.45 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van
Brasschaat  Centrum aan de Miksebaan.
    : Familie Maria Cuvillier
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.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
Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39

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

w w w.ja n sse n e n ja n sse n. be
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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
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

Te huur gezocht: dubbele garage of magazĳntje
in Brasschaat of omgeving. Tel. 0475 392 552
(Jeroen)

KFC BRASSCHAAT
Vrĳdag 19 november
Res. B - K.F.C. Schoten S.K. A
Zaterdag 20 november
U15 - F.C. V.D.P. C
U12 - City Pir Antw
U13 - K.S.V.B. Driehoek
U8 - V.K. Simikos B
U6 - K. Wĳnegem V.C.
PROV. A - K. Sint-Job A
U21 - Vremde Niv.2


Te koop: Wiskemann
serv. schelpmotief, 3
aardappel/groenteschalen met deksel, 2 opdienschalen ovaal + 2 boterschaaltjes, 3 plateau, 1
sauspan. 0484/991 910

Te h u u r g a ra g e d u
Boislei. 0495/922 233
=RHNQLHWYHUGHU
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SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering aan
nog
betaalbare prijzen.
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Aankoop antiek beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prĳsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be



Roofing, pannen, herstellen, vern. dakgoten.
0489/717 125


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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
Tuinonderhoud, mollen
bestrĳden. Btw aanwezig.
0465/993 577


Te koop gevraagd: 2de
hands aanhangwagen,
mag werk aan zĳn, geen
geremde. 0492/263 118


Te huur: App. Brasschaat
Centr.: gr liv, nwe kkn
met toestellen, 2 slpks, 1
kl & 1 gr berging, badk,
inloopdouche, apart toilet, parkeerpl met berging, 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



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

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
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-REVWXGHQWHQ09
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Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230


TE HUUR ANTWERPEN
Bouwcentrum, wĳ zoeken rustige personen
voor een ruim app. in
een mooi gebouw met
lift en 2 slaapk. nieuwe badk. met inloopdouche, nieuw inger.
keuk. Fietsenbergpl.
rustieke parket, Instapklaar! Beschikbaar 1
jan. 2022, huurprijs
715 € + 185 € prov.
A.O.) Tel. 03/383 37 53.



Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534

QQQQQQQQQQQQ
ALGEMENE
SCHILDERWERKEN
Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

QQQQQQQQQQQQ
Ik zoek tuinwerk, schilderwerk en andere klusjes. 0488/591 112



78,1(1.5,6+(55(0$16EH
TUINAANLEG
EN TUINONDERHOUD

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

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.

Ik zoek een ervaren
dienster 0486 784 781

*60





Achtkamp Brasschaat - Algemeen klassement na 5 proeven
Seniors heren
1 FRANS Jonas TEAM ALI 44 pt
2 VERTESSEN Mathias NOTTEBOM 46 pt
3 CORDY Sam NOTTEBOM 55 pt
Seniors dames
1 PAUWELS Lauranne ACCENTIS 7 pt
2 VAN DE VĲVER Charis SAMANTHA 19 pt
3 VANTHILLO Cordulle ACCENTIS 22 pt
Juniors heren
1 VERMEIREN Maarten CHIRO 19 pt
2 VAN DEN WEYGAERT Kevin EDU 25 pt
3 VAN LOON Tibo AOT 26 pt
Juniors dames
1 VERMEIREN Elien CHIRO 13 pt
2 TUINSTRA MarliesEDU 20 pt
3 SAIDI (U15) Yasmina GIB 27 pt

Juniors heren u15
1 ATERS Jeff BRTC 10 pt
2 VAN DE MIEROP Matti BRTC 12 pt
3 DE WIT Yuri YUCO 22 pt
Veteranen heren
1 WELLENS Dimmen RABCHIRO 16 pt
2 LE BLON Michel RABCHIRO 17 pt
3 VOCHTEN Peter DE TON 33 pt
Masters heren
1 VAN RIEL Paul NOTTEBOM 13 pt
2 MEEUSSEN Peter NOTTEBOM 15 pt
3 TAMPERE Marc ACCENTIS 17 pt
Alle verslagen en individuele uitslagen
vind je terug op:
www.achtkamp.be

Joke Vaes
fotografie

Karen van
Eco-Brands
van kop tot teen
Karen opende recent een volledige Eco-afdeling
in Combidee, met het grootste Eco aanbod in de regio.
Met veel passie vertelt ze haar persoonlijk verhaal:
Letterlijk met mijn voeten in de aarde ben ik groot geworden. Bomen klimmen, heksensoep maken en stokken in een hondendrol steken om zo er een heus kunstwerk van
te maken, waren mijn favoriete bezigheden. Dat laatste, daar kom ik nu voor het eerst
mee naar buiten.ſ
Toen ik opgroeide waren de kringwinkels, rommelmarkten, eten uit de tuin en reizen de
fijnste bezigheden. School iets minder… Dat duurde even alvorens ik de klik maakte.
Maar ging het over het milieu, knutselen of wetenschappen. Dan zat ik op de voorste
rij. Pas op! Ik leer(de) wel enorm graag bij, maar gewoon niet altijd in de lagere school.
Toch – op mijn eigen manier – leek juffrouw worden een prachtig beroep. Dat heb ik
altijd gedaan met heel veel liefde en toewijding. Kinderen milieubewust grootbrengen
op school, ze de basisbeginselen leren om later zelfstandig te overleven in de maatschappij, deed ik echt met mijn hart! In het onderwijs kreeg ik te maken met ‘the leader
in me’. Wat een fantastische manier om kinderen positief bewust te laten worden over
zichzelf en anderen. Kinderen met het doel voor ogen en proactief leren werken en
de voordelen van WIN-WIN handelen. Onbewust maakte dat van mij een echte ondernemer.
Ik had kinderen gekregen en de oudste reageerde op bijna alles wat ik gebruikte voor
zijn huid. Billendoekjes waren een no go, de producten die je bij de geboorte in het
ziekenhuis kreeg, maakten zijn huidje vuurrood etc… Toen ik mezelf begon in te lezen,
merkte ik dat het eigenlijk geen wonder is dat een lichaam daar zo op reageert. Hij zal
allergisch zijn, hij zal een gevoelige huid hebben,…. hoorde ik bij de vleet.
Vandaag sta ik sterk genoeg in mijn schoenen om te vertellen dat wanneer je die ingrediënten op je huid smeert, dat het geen wonder is dat je zo beschadigd raakt. Zelfs
wanneer je geen reacties hebt, neemt je huid maar liefst 60% op van deze ingrediënten, die vervolgens in je bloedbaan, organen en hersenen terecht komen. Als dat niet
te zot voor woorden is!
Ik werd mama en ik ging er vanuit dat alles wat voor kinderen op de markt aanwezig
was niet anders dan goed kon zijn. Wat een vergissing! Ik zocht in verschillende winkels
en online het beste van het beste. Maar ik merkte dat ook daar ik niet zonder research
gewoon alles kon kopen of bestellen wat ze hadden. Ook al waren dat ‘ecologische
winkels’. Ik wilde dit anders! Ik ging naar een loopbaancoach en merkte ook daar dat
de ondernemerskriebel erg hard aan mijn voeten aan het kietelen was. Ik spoel even
door naar het hier en nu. Vandaag heb ik een webshop www.eco-brands.eu, waar je
kan winkelen en je eerlijke info krijgt. Heb je geen tijd of zin om alles na te kijken en na
te lezen, kan ik je geruststellen. Ik deed dat voor jou!
Ik ga de strijd tegen GREENWASHING aan en samen met mijn WIN-WIN mentaliteit,
geef ik een nieuwe dimensie aan het ondernemen. Ondernemen is niet gemakkelijk,
want daar zijn centjes voor nodig en heel veel papierwerk. Je moet je kop er enorm
hard bijhouden! En op momenten dat ik mijn vrienden uit het onderwijs terugzie, voel
ik een gemis. Maar idealen nastreven was nog nooit zo schoon en hard nodig. Want
zoals ‘the leader in me’ ga ik met het doel voor ogen tewerk.
Mijn doel: Eco-Brands, all Brands in Eco Ik hoop dat ik het kan blijven doen, met heel
veel win-win samenwerkingen met de juiste mensen! Want hey, ook al is het online…
Je bent bij Karen van Eco-Brands. Je kan me bellen, met me afspreken en al je vragen
aan mij stellen.
Recent ging ik een win-win samenwerking aan met Combidee in Brasschaat. Waar
mijn assortiment aan het groeien is en je fysiek naartoe kan. Ook daar ben ik af en toe
aanwezig. Spreek mij aan. Ik praat heel graag.ſ
Ik ben daar van teen tot kop aanwezig op 20 november en beantwoord graag al je
vragen!
Veel eco-liefs,
Karen
Het Eco-assortiment van Karen is te koop in Combidee,
Bredabaan 225 in Brasschaat
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Herbekleding
& zetelopmakerij

VR

N
EDE TEN
NHEID

Janssen

Wij stofferen
en herstellen
allerlei meubelen!
- Meer dan 10.000
soorten stof
- Overtrekken van
kussens
- Stofferen
- Vastknopen
- Verstevigen
- Reparaties
- Leder
- Hout (schrijnwerk)
- Reinigen van
de bekleding

Tot 10 jaar
garantie

op alle
uitgevoerde diensten

ACTIEWEEK VAN 17 T/M 24 NOV. 2021

30%

op alle
stoffen en leder

Bij herbekleding van een sofa = 1 zetel gratis
Bij herbekleding van een hoekbank = 2 stoelen gratis

Vrijblijvende offerte
Stof- en lederkeuze
onmiddellijk bij
u aan huis

Gratis afhalen en
terugbrengen
binnen een straal
van 100km

UW BESTELLING WORDT DOOR ONS AAN EEN VOORDELIGE PRIJS EN MET DE BESTE ZORGEN
UITGEVOERD. ONS DOEL IS VOOR ELKE OPDRACHT DE OPTIMALE OPLOSSING TE BIEDEN

Vederkern - Schuimstof
Wij vernieuwen de kussens,
veder-, band- en
schuimstof

Stof & leder

Wij verwerken hoogwaardige
stof- en ledermaterialen
en veel meer.

Van oud naar nieuw

Zonder het mileu te schaden.
Hoekbank, divan, stoelen,
antieke meubelen, enz.

HERBEKLEDING & ZETELOPMAKERIJ JANSSEN

Turnhoutsebaan 302a | Schilde | Tel. 03-689 35 15 | 0470 68 88 13
Open ma tot vrij van 11u tot 17u telefonisch op afspraak, zaterdag enkel op afspraak,
Indien u wenst komen wij gratis en vrijblijvend bij u langs met stalen, stoffen en leder
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parkbodeactueel
‘Wanneer mensen iets ouder worden,
kan er sprake zijn van een omslag.
Niet alleen de lichamelijke klachten
nemen toe, ook de verlieservaringen.
Dat heeft vanzelfsprekend een grote
impact op de levenstevredenheid.’
(Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog KU Leuven)

Week van de Senior onder het thema:
‘kopzorgen verdienen zorg’
We gaan vaak licht over de ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd.
Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Te veel ouderen dragen daardoor hun
zorgen alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten ...
Herkenbare kopzorgen? We bieden je
tijdens de Week van de Senior in de
lokale dienstencentra (ldc) een prikbord, een kletspot of ballon waarop je
je kopzorgen (anoniem) kan achterlaten.
Naast de kopzorgen schenken we ook
extra aandacht aan het maken van
plezier en samenkomen met je vrienden. Want dat is vaak en veruit de
beste remedie tegen kopzorgen.
In elke ldc voorzien we deze week
extra activiteiten om er een zorgeloze,
fijne, bruisende week van te maken.

ldc Vesalius

ldc Antverpia

» Kletspot met kopje koffie

» Info gehoorverlies/hoortoestellen

»
»
»
»

15 november om 10 uur
16 november om 14.30 uur
Film Amour
15 november om 14 uur
De zingende ober
17 november tijdens de maaltijd
Feestbingo
18 november om 14 uur
Griekse avond met live muziek
19 november om 17 uur

‘We moeten spreken over moeilijkheden waarmee we
kampen in het leven. Het is belangrijk dat we met
elkaar in gesprek kunnen gaan.’
(Paula Sémer, pionier en coryfee van de Vlaamse televisie)

Vrĳwilligerswerk
maakt gelukkig
Anderen helpen creëert sociale
banden. Het zorgt voor minder
stress en meer levensvreugde.
Daarom maken we het je graag
gemakkelijk om een gepaste
vrijwilligerstaak te vinden.
Brasschaat werkt samen met Give A Day en
Vonak. Zij brengen vrijwilligers en organisaties
die vrijwilligers zoeken samen.
De VrijwilligersOrganisatie Noord-Antwerpen
en Kempen, kortweg Vonak, is een erkende
en autonome vrijwilligersorganisatie.
Het ondersteunt individuele vrijwilligers,
organisaties en lokale besturen in het
vrijwilligen. Bij Vonak zelf kan je geen
vrijwilligerswerk doen.

15 november om 13.30 uur
» Bingo

» Film Cleo in de Polygoon

16 november om 14 uur
» Fotoverslag

fietsen langs de frontroute
17 november om 14.30 uur
» Antwerps Barok Ensemble
25 november om 14 uur

Buddy’s zijn vrijwilligers die zich inzetten voor anderen,
die zich nuttig willen maken in de maatschappij. Er zijn
gezinsbuddy’s, buddy’s voor senioren, buddy’s voor mensen
in kansarmoede of een combinatie ervan.
Een buddy is geen mantelzorger die
zorg of hulp aanbiedt. Het is eerder
een vrijwilliger die niet alleen ondersteunt, maar ook vriend en coach is.
De gemeente volgt alle buddy’s op
en biedt coaching en vorming aan.
Daarvoor ging de gemeente een
samenwerking aan met ArmenTeKort,
een vzw die al een tijdje buddywerking organiseert in Antwerpen. De
vzw biedt alle potentiële buddy’s in
Brasschaat een opleiding aan vanuit
zijn ervaring en expertise.

De essentie van buddywerking
is mensen met elkaar verbinden.
Word buddy en ontwikkel
vanuit die klik nieuwe kansen.

De gratis opleiding is niet verplicht
maar we raden het sterk aan. Het is
leerzaam en bied je de nodige achtergrondinformatie om je taak als buddy
zo goed mogelijk in te vullen.

18 november om 14 uur
» Antwerps Barok-ensemble
19 november om 14 uur

ldc Maria-Ter-Heidehove

Infosessie buddywerking
in Brasschaat

Give a Day is een website waar vrijwilligers
en organisaties gematcht worden. Daarnaast
zet Give a Day zich in om de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de UN
te realiseren. Dat doen ze door goede
doelen, vrijwilligers, bedrijven, scholen en
gemeentes samen te laten werken via concrete
vrijwilligersprojecten en buurtparticipatie.

Meer weten?
vonak.be
giveaday.be

Wil jij graag buddy worden en de
opleiding volgen bij ArmenTeKort?
Schrijf je dan zeker in voor de
infosessie op 9 december om 20 uur
in de cafetaria van ldc Vesalius, Prins
Kavellei 77.
Je krijgt er alle info over de werking en
de bijhorende gratis opleiding.
Parkeer je gerust op de parking van
AZ Klina, wij zorgen ervoor dat je
parkeerticket gevalideerd wordt.

Inschrĳven infosessie
armentekort.be/brasschaat
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Stel je kandidaat voor de
nieuwe ondernemersraad
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 ondernemende of
commerciële functie uit de horeca, toerisme,
detailhandel ...

Extra services
rond diftar kan je
nu aanvragen
Vanaf 1 januari geen oranje zakken
meer of nooit nog oranje stickers
kleven op je grijze container. Dan
treedt diftar in werking.
Of het nu een nieuwe container is, of je oude
die een chip gekregen heeft: ieder adres in
Brasschaat heeft nu een container, klaar om te
kunnen werken met diftar. Mocht dat niet het
geval zijn, neem dan onmiddellijk contact op
met de gratis infolijn 0800 1 46 46.
In de loop van deze maand vind je ook je
eerste voorschotfactuur in de brievenbus met
begeleidende brief. Lees deze aandachtig door.
Omdat iedereen nu een container heeft, kan je
ook optionele extra’s aanvragen.

Alles weten over diftar?
Surf naar brasschaat.be/diftar

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.

Een slot op je container
Durven buurtbewoners wel eens stiekem wat
extra afval in jouw container droppen op de dag
van ophaling? Erg asociaal. Meld het zeker aan
je wijkagent. Je kan eventueel preventief een
slot op je container laten plaatsen.
Kostprijs: 20 euro. Maak een afspraak via de
infolijn.

» 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.

Wieltjes kleine container
Oudere en fysiek zwakkere mensen kunnen
wieltjes laten monteren op de 40 liter
container zodat het omgevormd wordt naar
een trolleymodel. Dit kost 20 euro (inclusief
onderhoudskosten) en brengen we in mindering
van je voorschot. Om de wieltjes te laten
monteren, neem contact op via de infolijn.
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Tweedehandsboetiek
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VAN OSTA BRASSCHAAT IS VERHUISD
Nu al open op nieuw adres: Bredabaan 152, Brasschaat

OPENINGS .RPODQJVHQNULMJ
OHXNHDWWHQWLHV
WEEK
HQH[WUD VYRRU
22 T.E.M. 27
NOVEMBER

POETSEN

DROOGKUIS

Ik zoek werk. Schoonmaken, bejaardezorg, babysitter, ik heb ervaring.
0465/202 968 ELA



Elektriciteitswerken gr.
en kl., herstel., verl., depan. 0498 289 024

WASSEN

STRIJKEN

Fietsherstellingen,
kaderopbouw en
workshops.
BikeWorks, Kortestr. 73,
Brasschaat reserveer nu:
info@bikeworks.be
0496 770 137
www.bikeworks.be

Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891


Te koop strijkijzer Calor express comp.
SV7112 np €149 vp €75.
0497/369 182

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX

Grote keus in:

%RPHQHQKHHVWHUVFRQWDLQHUSODQWHQUR]HQLQYHOHVRRUWHQHQYRUPHQ
NOLPSODQWHQKDDJHQGZHUJFRQLIHUHQYDVWHSODQWHQERVHQKDDJSODQWHQ
IUXLWERPHQLQYHOHVRRUWHQHQYRUPHQJD]RQ]DGHQJD]RQHQSODQWPHVW
VWRႇHQRQNUXLGHQ]LHNWHEHVWULMGLQJVPLGGHOHQJD]RQRSUROOHQHQ]
%UHQJRQVYULMEOLMYHQGHHQEH]RHN
Openingsuren:PDYULMHQX]DWX=RQGDJJHVORWHQ

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.
Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76
www.boomkwekerij-luyckx.be info@boomkwekerij-luyckx.be

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

EH]RHNHUV
HQSRHWVKXOSHQ

KLEINE VOETEN

(van en met Arlette Sterckx) in Theater Het Klokhuis
18, 19, 20, 25, 26, 27 november om 20u en 28 november om 15u

Magisch toch?
Het betoveren van de realiteit, het bovennatuurlijke en langs de andere kant, de dingen
beschrijven zoals ze werkelijk zijn, ontdaan van elke illusie. Ogenschijnlijk mekaars
tegengestelde maar zo nauw verwant aan mekaar. Dieper, schoner dan deze ‘magische
realiteit’ kan de ingang van mijn zoektocht niet zijn. Grootmoeders die naar appels
ruiken en die zo mooi de was aan de draad hangen, waar deze zich laat drogen door
de wind. Waar de lakens opstijgen en zich verliezen in de hoge luchten, waar zelfs de
hoogste vogels van de herinnering ons niet meer kunnen bereiken. Ik wil ‘het’ zoeken
omdat het er is, omdat het er was. Ik zoek geluk Ik wil gelukkig zijn.

1 + 1 GRATIS

Op bovenvermelde data in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, Antw.
Enkel telefonisch reserveren via 03 231 71 81 of mail
info@vlaamsfruit.be met vermelding KV2

Speciaal voor de lezers van de
KUNSTENCENTRUM VLAAMS FRUIT – LANGE NIEUWSTRAAT 81 – 2000 ANTWERPEN
WWW.VLAAMSFRUIT.BE - 03 231 71 81 – INFO@VLAAMSFRUIT.BE

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534



Graag huren wĳ een garagebox in Brasschaat.
Contact: +31 683 351
615 of 0484 906 119.
Alvast bedankt!



Te huur: gez. Fietsstaanpl. nabĳ Bredabaan 160.
T. 0471 690 052



Gevraagd: ervaren
poetshulp. Wo. vm of
do. vm. Vriesd. Dienst.Ch.
0474/910 346

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



Ik zoek schilderwerk binnen & buiten.
0466/464 299

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
/HYHUHQYDQ]ZDUWH
JURQGDDQYXOJURQG
$IEUDDNZHUNHQ
6SLWWHQYDQWXLQHQ
8LWJUDYHQYDQRSULWWHQ
HQIXQGHULQJHQ
%RXZULMSPDNHQYDQ
WHUUHLQHQ
2QWERVVLQJVZHUNHQ

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
DIEUDDNHQJURQGZHUNHQEH
HPDLOLQIR#DUHJEH

QQQQQQQQQQQQ
Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit
snel, proper, Luc
0492/441 080

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

QQQQQQQQQQQQ

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN: Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te
UHQRYHUHQEHOHWDJHZRQLQJ*/9/JDQJWUDSJD
UDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDV
SODDWVWHUUDVWXLQVWH9/LYLQJNHXNHQRYHUGHNW
WHUUDVPHWWUDSQDDUGHWXLQ:&GH9JURWHVOSN
NOHLQHVOSNEDGNDPHUGH9VODDSNDPHUV
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of
0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

Wisten jullie dat Brasschaat er een wereldkampioen
bĳ heeft? Wel, de 52-jarige Elena Bonali won enkele
weken geleden in het Italiaanse Treviso het WK Tiramisu. Ze mocht ten huize Jan Jambon haar winnende creatie voorstellen.
Elena werkt als zweminstructeur in Sportoase. Eén
van haar grote passies is de Italiaanse keuken en
dan meer bepaald het dessert tiramisu. Elena werd
geboren in Milaan en kwam 20 jaar geleden naar
Brasschaat. In 2019 nam ze als eens deel aan het
WK Tiramisu. Ze geraakte toen door de voorrondes
die in Brussel werden gehouden. Maar in de ﬁnale
moest ze de duimen leggen. Niet getreurd, dacht ze.
“De tweede keer was het wel prĳs. Door de lockdownperiodes had ik de kans om voluit te oefenen.
Het was wel een zenuwslag in die ﬁnale. De camera’s staan voortdurend op je gericht en alles werd
zeer nauwgezet getimed. Ik heb met mĳn keuze
voor de creatie een groot risico genomen. Ik heb
een recept uitgewerkt met meloen en ham, zeer
speciaal. De jury vond het eerst nogal vreemd, maar
na het proeven waren ze unaniem. Ik wist vooraf dat
het alles of niets zou worden met deze gewaagde
samenstelling. Maar de jury vond het evenwicht tussen de smaken top. De concurrentie kwam van over
heel de wereld, maar er waren toch wel wat Italianen bĳ”, vertelt Elena.
De Brasschaatse was uiteraard in de wolken met
haar wereldtitel. “Ik heb veel mensen leren kennen
en veel kunnen netwerken. Ik heb ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om veel met de ogen
en de oren te leren. Aan het commercialiseren van
mĳn tiramisu denk ik nog niet, misschien komt dat
er ooit wel eens van. Op dit ogenblik is het voor mĳ
een hobby. Wĳ eten thuis elke dag Italiaans. Zoals
bĳ zovelen is de Italiaanse keuken er bĳ mĳ door
de mama met de paplepel ingegoten”, zegt Elena.
De locatie voor de ﬁnale is natuurlĳk niet toevallig
gekozen. Treviso is de geboorteplaats van de tiramisu. De bedenker van het Italiaanse toetje, Ado
Campeol, overleed vorige week op 93-jarige leeftĳd. Hĳ creëerde de lekkernĳ in de jaren 70.

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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GEZOCHT
DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Covid 19 blĳft ons spĳtig genoeg parten spelen maar dat
mag ons echter niet beletten de strĳd tegen kanker verder
te zetten. Per jaar worden er in Vlaanderen 40.000 nieuwe
kankergevallen vastgesteld of per dag krĳgen meer dan
100 mensen de slechte boodschap kanker te hebben. Dit
is FENOMINAAL VRESELĲK en dit mag niet zomaar aan ons
voorbĳgaan.
Het goede nieuws echter is dat dankzĳ kankeronderzoek,
waar vroeger slechts 1 op 3 kanker overleefde wĳ nu kunnen
zeggen dat dit 2 op 3 geworden is. Daarom is het onderzoek
zo belangrĳk en hiervoor voert Bikeaid.be dan ook reeds 13
jaar actie om de nodige fondsen in te zamelen.
Na het succes van vorig jaar, herhalen wĳ de online verkoop
van echt handgedraaide kwaliteitskroketten gemaakt met
de beste materialen.
Wat bieden wĳ:
A. Abdĳkaas Grimbergen kroketten
12x60g
€13
B. Noordzee Garnaalkroketten
12x60g
€29
C. Wildkroketten
12x60g
€16
D. Bikeaid Mix Deluxe tapaskroketten 6x10x20g
€33
Bestellen: per mail: ronny.augustyns@bikeaid.be met melding van de keuze A, B, . . . en aantal pakketten per keuze.
Bestellen kan tot 11/12/2021
Betalen: Bestelling is deﬁnitief na storting op rekening BE62
0018 5702 2661 met vermelding van naam, keuze en aantal
pakketten per keuze
Afhalen: Op 18/12/2021 tussen 10u – 14u in het Louis De
Winterstadion, gemeentepark Brasschaat.

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
)KȩZOEKȩWERKȩschild., keuken install. en behang.,
lam. en tegels.
0486/263 299

3TRIPSȩ ENȩ ,0Sȩ GEZOCHTȩ
Heeft u er te koop? Bel of
SMS 0471 294 474

' O E D KO O P ȩ L E E G R U I
men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534

Te huur gelijkvloers
appt 1 slpk, tuin, garage,
Brasschaat. De Tomermaat. Alle comfort. € 780
0495/328 386

4Eȩ KOOPȩ te renov. HOB
te Gooreind, Gemeentebos 35 met gr. tuin, 2
slpks, badk, ap. toilet,
kelder, zolder. Bezoek en
info: zimmo.be (JXSIU)
biddit.be (204986)

)Kȩ ZOEKȩ POETSWERK erv.
& ref. Serieuze aanvragen. 0485 944 882


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



5URWERKBATTERÖȩTJESȩVER
VANGEN Juwelier Denys
& C z . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

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
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(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud
Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

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



,0Sȩ T ȩ IKȩ KOOPȩ UWȩ
collecties jazz, pop, ect.
Ook cd’s, strips, boeken,
pick-ups. Beste prĳs.
0475/376 496

B-Elek


Gratis opruimen van inboedels. Bel vrĳblĳvend
0488 335 873
QQQQQQQQQQQQ

Yannick Bauwens
tJOGP!#FMFLCF
/JFVXCPVX3FOPWBUJF
%FQBOOBHFWFSMJDIUJOH

"VUPNBUJTBUJF
*OEVTUSJÑMFFMFLUSJDJUFJU

Tuinwerken,
snel, proper, kwaliteit
0492/441 080 Luc

QQQQQQQQQQQQ
Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag
van 9 tot 12 u. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP)D[
Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving ter zake,
worden steeds doorberekend aan de adverteerder. Opname van advertenties betekent niet
dat de redactie het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden. Copyright: niets van deze
uitgave mag worden overgenomen zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle wijken
van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, Kapelsesteenweg. Oplage: 24.000 ex.

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

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

QQQQQQQQQQQQ
Gratis ophaling van oud
ĳzer, Gratis ophaling van
elektrische apparaten,
Gratis ophaling papier
en karton. 0492/543 007

Gratisinlevering
Brasschaat
Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 0477/382 726
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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


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


Gevraagd: ervaren poetsvrouw, 5 dagen per
week. Voor huis te Schoten. Liefst in het bezit van
vervoer. 0475 620 777

Alle tuinwerk, snoeien
hagen, tuinhuis en schilderen. 0474/453 834

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

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

0ROFESSIONEELȩ SCHILDER
werk. Btw aanwezig.
0465/993 577



Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534




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

Geschenkenbeurs De Wingerd:
gezellig, veilig en goedkoop!
Als Steinerschool zet De Wingerd in Brasschaat altĳd erg
in op kwaliteit en duurzaamheid. Op 19 en 20 november
organiseert oudervereniging De Wingerd opnieuw haar
jaarlĳkse Geschenkenbeurs. “Het is veel meer dan wat
kraampjes bĳ elkaar.” weet Sprokkel Wouters, voorzitter van
de oudervereniging. “Op de geschenkenbeurs zetten we
heel erg in op gezelligheid en samenzĳn. Zeker in deze
tĳden kunnen we dat allemaal heel goed gebruiken, en de
geschenkenbeurs is een ideale verbindingsplek.” klinkt het.
Het is dan ook meer beleven dan winkelen? “Heel zeker!”
beaamt Sprokkel. “Naast de talrĳke kraampjes met vaak exclusieve en prachtige koopwaren, zetten we ook in op live
muziek, biologisch eten en drinken. En omdat het kader zo
feeëriek is blĳven mensen ook lang hangen, en ontstaan er
vaak unieke en magische momenten.”
Een vraag die gesteld moet worden: hoe zit het met de coronamaatregelen op de geschenkenbeurs?
“Hier hebben we goed over nagedacht en het met verschillende betrokkenen besproken.” legt Sprokkel uit. “Alles
wat buiten doorgaat kan zonder CST (covid-safe ticket) of
mondmasker. In de lokalen binnen wordt wel een mondmasker gevraagd. Enkel in de grote zaal – die dienst doet
als binnen-terras – is een CST nodig.”
Waarom zetten tientallen ouders zich zo in voor de school?
“ Zoals gezegd is de rol van de ouders cruciaal. ‘Samen
maken we school’ is een slogan die hier helemaal klopt en
hoog in het vaandel wordt gedragen.
Daarnaast heeft de school de inkomsten van deze activiteiten heel hard nodig. Net omdat we zo inzetten om
duurzaamheid is er ook een hoger kostenplaatje dan in
het meer reguliere onderwĳs. En omdat we voor iedereen
toegankelĳk willen blĳven, zĳn extra inkomsten voor onze
school broodnodig” besluit Sprokkel. “Jezelf verwennen én
de duurzame werking van de school steunen in 1 klap? Dat
kan op de Geschenkenbeurs!”
Geschenkenbeurs De Wingerd, Zwemdoklei 3, Brasschaat.
Vrĳdag 19 nov. van 19-22 uur. Zaterdag 20 nov. 11-18 uur

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

van donderdag 18/11
tem zondag 21/11
van 10-17u

op alle parketvloeren

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

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

21 SOCIALE KOOPWONINGEN
TE KOOP BRECHT-CENTRUM

11 woningen met 3 slaapkamers
en 10 woningen met 4 slaapkamers
Gelegen te Brecht–centrum
Prijzen vanaf € 245.914,70 inclusief BTW.
Woningen worden verkocht zonder keuken, badkamer en vloeren.
Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zich inschrijven in verschillende
registers. Per register betaalt u € 50 inschrijvingsgeld.

van een vennootschap waarin hij of één van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is
voor woningbouw heeft ingebracht.

De voorwaarden zijn:
LQNRPHQVYRRUZDDUGHQ
HLJHQGRPVYRRUZDDUGHQ
JHHQ ]DDNYRHUGHU EHVWXXUGHU RI DDQGHHOKRXGHU

Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop kunnen geraadpleegd worden op onze website.
Je vindt hierop ook meer informatie over de koopwoningen.

Voor meer informatie:
kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be
www.devoorkempen-he.be
03/690 09 20
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
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
Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
=21:(5,1*52//8,.(16&5((165$$0'(&25$7,(
7(55$629(5.$33,1*(1/$0(//(1'$.(1

58,0(7221=$$/0ò

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337

*5$7,6
02725

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

Garvo

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR

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

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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

Bezoek onze toonzaal:
Di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18
19
20

RestAfval

GFT

rode
straten

šěƪʅěěţʅěȂ
ʅʅčŀħţƪěʅěţ
ƓěƖƞůůţŘŀŒŕěʅĔůƞƞŀěƖůƓǊůŘĴŀţĴ

KGA

OPHALING HUISVUIL NOVEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRĲDAG
ZATERDAG

22
23
24
25
26
27

Kwalitatief
juridisch advies

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
%ěʅðƪěƖƞŘěŀʅȍȋʅɉʅƖðƞƞčĻððƪ
Kantoor Antwerpen:
gěůƓůŘĔƓŘððƪƞʅȌȋʅɉʅţƪǋěƖƓěţ

ɉʅ ůţƪƖðčƪěţ
ɉʅ MðţĔěŘƞƖěčĻƪ
ɉʅ MƲƲƖĴěƞčĻŀŘŘěţ
ɉʅ ƲƖĴěƖŘŀŒŕʅƖěčĻƪ
ɉʅ ÚěƖŕěěƖƞƖěčĻƪ
ʅ ɢƓůŘŀƪŀěƖěčĻƪČðţŕɖƖěčĻƪƞČŀŒƞƪðţĔɣ

ɉʅ RţǊůƖĔěƖŀţĴʅůţČěƪððŘĔěʅĳðčƪƲƖěţ
ɉʅ ®čĻƲŘĔČěšŀĔĔěŘŀţĴ
ɉʅ ðţţěšŀţĴƞɮČůƲǋƖěčĻƪ
ɉʅ ÚðƞƪĴůěĔƖěčĻƪ
ɉʅ £ěƖƞůţěţɮʅěţʅĳðšŀŘŀěƖěčĻƪ
ʅ ɢůɐðɐʅěčĻƪƞčĻěŀĔŀţĴʅěţʅůšĴðţĴƞƖěĴěŘŀţĴɣ
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Beste kinderen van de gemeente Brasschaat,
tot u spreekt Sinterklaas. Neem een kleurpotlood of
stift en ren naar jullie kalender. Zoek snel de maand november en kleur dag 20 in met jouw lievelingskleur.
Die dag kom ik op bezoek in Brasschaat en LET OP: het
wordt niet zomaar een bezoek! Vorig jaar kon ik jullie helaas niet persoonlĳk ontmoeten. Daarom heb ik besloten om dit jaar een hele dag voor jullie uit te trekken!

brave kinderen ontmoet mag Brasschaat voor één dag
BRAAFSCHAAT heten! Braafschaat, ik vind het een geweldige naam.

Tussen 11 uur en 12 uur ga ik op bezoek
in het winkelcentrum Donk Patio.
Om 12.30 uur ben ik te gast bĳ tennisclub ‘t Park.
Niet om te tennissen natuurlĳk!
Rond de middag mag ik dineren met
de kinderburgemeester. Ik zou het liefst dunne worstjes
eten want die zĳn in Spanje moeilĳk te vinden.
Om 14.30 uur rĳ ik in een mooie stoet naar het kasteel van
Brasschaat. Het schĳnt nog groter te zĳn dan mĳn kasteel.
Tussen 16 uur en 18 uur deel ik daar cadeautjes uit
en neem ik jullie brieven in ontvangst.

Ik moet dringend terug aan het werk, maar ik heb het idee
dat ik iets ben vegeten. Hmmm... ja, ik weet het weer... maken jullie een mooie tekening voor mĳ? Je kan er zelfs een
geweldig treinritje mee winnen. Niet naar de zee of de Ardennen natuurlĳk, wel een rit door de gemeente Brasschaat.
Steek je tekening voor 16 november in de bus van het
gemeentehuis. Vergeet natuurlĳk niet je naam en adres te
vermelden zodat ik de winnaars kan terugvinden. Wie weet
rĳden jullie dan mee met de trein in mĳn stoet.

Loop zeker niet weg want ik heb nog belangrĳk nieuws! Ik
heb Brasschaat uitgekozen om een nagelnieuwe uitvinding
te testen. Hoofdcontrolepiet en professor De Wĳze (van de
sinternationale univesiteit) hebben een braafmeter bedacht.
Het is een wonderlĳke machine waarmee ik nog beter kan
kĳken of en hoe braaf jullie zĳn geweest. Ik heb met de
burgemeester een afspraak gemaakt. Als ik alleen maar

Oh ja, poetsen jullie zeker nog jullie schoenen? Dit jaar komt
schoenpiet mee en hĳ is erg nauwkeurig! En spuit er misschien
ook een lekker geurtje in want hĳ heeft een gevoelige neus.

Ik moet nu echt afscheid nemen want het is ontzettend druk.
Vandaag moeten alle cadeautjes die beginnen met de letter
‘P’ ingepakt zĳn. Hopelĳk mag ik jullie allemaal op 20 november ontmoeten. Ik heb er ontzettend veel zin in. Hopelĳk
jullie ook!
P.S.: zeg tegen jullie mama’s en papa’s dat er aan het Kasteel
van Brasschaat ook het één en ander te beleven valt wat de
grote mensen leuk gaan vinden!

Sinterklaas

Win een ritje
op de Sinterklaastrein
Download de tekening via
www.brasschaat.be/kleurplaat-sinterklaas
druk ze af en kleur deze mooi in!
Bezorg de ingekleurde tekening voor 16/11 bij de deelnemende
winkels, het gemeentehuis of via sint@brasschaat.be én maak
kans op een rit met het treintje in de Sint-stoet op zaterdag 20 /11.
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen
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RECENT VERKOCHT

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u
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OPRITTEN, TERRASSEN,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522

VE

QQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrĳblĳvende prĳsofferte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQ
Ke y b o a rd - p i a n o l e s ,
geen notenkennis vereist.
0477/618 945
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C
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T

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Wĳ hebben een goede neus als het erom gaat
de juiste koper voor uw eigendom te vinden.
Steeds op zoek naar woningen.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Engel & Völkers Brasschaat s Bredabaan 280 s 2930 Brasschaat
Tel. 03-658 12 00 s brasschaat@engelvoelkers.com s www.engelvoelkers.be

www.asluc.be

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

