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BREDABAAN 358

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

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

Kom kennis maken met de nieuwe

Zelfopladende hybride

5 jaar  
onderhoud
GRATIS

U W E L E N
U R W E R K E N

 QLOCKTWO®

Metamorphite
Creator's Edition

in leisteen

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

   Plan tijdig 

uw  W I N T E R-

schilderwerk !   

Christoph

! ZONDAGEN 12 EN 19 DECEMBER OPEN !

16 METER ETALAGE VOL GESCHENKIDEEËN

@KLEDINGWILAN.BE03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

50
jaar

OPTIEK DE BEENHOUWER

03 651 84 45
optiekdebeenhouwer@outlook.com
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat
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Een complexe verzekeringswereld vraagt om een sterk team

www.relexverzekeringen.be

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

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

Maar blijf gerust aankloppen bij jouw vertrouwde
aanspreekpunt.

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

Vanaf 1 december 2021 staan
we voor je klaar in:

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

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

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

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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.

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

 
 

Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Klus&Zo voor elk werk 
25 jaar ervaring in reno-
vatie. Tel. 0499/103 000

Verwĳ deren van asbest 
golfplaten en afvoeren en 
plaatsen nieuw dak op uw 
tuinhuis. 0487/715 534

Ik zoek werk. Schoon-
maken, bejaardezorg, ba-
bysitter, ik heb ervaring. 
0465/202 968 ELA

Ik zoek werk poetsen, 
strijken. Eng. & Ned. 
0483/101 915
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

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

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

Zo simpel kan het zijn.

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

DEMONSTRATIE

Met: vacuümpomp (incl. USB-kabel).
Vacuüm glazen bewaardozen, 1 x 750 ml + 1 x 1600 ml.

Vacuümzakken, 2 stuks van 23 x 20 cm + 2 stuks van 35 x 25 cm

SET VAN
€ 115

NU VOOR
€ 8950

zaterdag 4 december van 10 tot 18 uur

ZOEKT

ZELFSTANDIGE
PLAATSERS

BINNENDEUREN
(M/V)

Interesse?
Neem dan contact met ons op of stuur een email:

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familiefi lms, dia’s, 
oude fi lms (VHS, Hi8, 

super8, DV) op dvd/pc
Omnivid videoproducties

0497 489 457

Fietsherstellingen, 
kaderopbouw en 

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

info@bikeworks.be
0496 770 137

www.bikeworks.be

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

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

Ik zoek werk, poetsen 
& strĳ ken. 0465/756 911

Ik zoek werk, massa-
ge en kapster aan huis. 
0467/695 258

Ik zoek werk als poets-
vrouw. ook zat. + zon. 
0486/430 828

Studio te huur  €500 
gas+water incl. Vrĳ  1 de-
cember. 0475/514 399

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk. Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 - 0496/637 978

Ik zoek werk  poet-
sen, strijken en koken. 
0467/695 258

KLIK HIER VOOR
EEN GRATIS

VERMELDING
VAN EEN

GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN 

DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE 
STAND

WWW.BRASSCHAATSEFILM.COM



Brasschaatse Film,     Nr. 48,    1-12-2021  4

Brasschaatse Warre in actie voor
de Warmste Week

Misschien heb jĳ  het niet altĳ d even gemakkelĳ k en heb je 
af en toe een zakdoek nodig om je tranen te vegen? Dat 
moet kunnen, want jĳ  mag zĳ n wie je bent! Ook al heb je 
soms verdriet.
Daarom wil ik, Warre Segers (12 jaar) mee zorg dragen voor 
iedereen. Voor de Warmste Week wil ik zelf heel graag een 
actie opstarten. Ik verkoop dozen met zakdoeken (110 
stuks) aan € 3/doos. Ik maak graag een leuke en persoon-
lĳ ke omslag rond elke doos. Ondertussen heb ik mĳ n actie 
geregistreerd op de website van de Warmste Week. Het 
maakt niet uit wie je bent, op wie je verliefd bent of hoe je 
lichaam eruit ziet. Het innerlĳ ke telt. Dat vind ik alvast super 
belangrĳ k.
Wil jĳ  de Warmste Week ook steunen? Koop dan bĳ  mĳ  een 
doos zakdoeken. De actie loopt van 1/11 tot 18/12/2021. 
Wil je graag bestellen? Stuur een mailtje naar mĳ n mama 
Marieke_Dierickx@hotmail.com of een berichtje naar mĳ n 
mama 0479/801 541 en geef het aantal door. Voor het be-
talen kan je met mama afspreken. Ik zal jullie persoonlĳ k de 
zakdoeken leveren en zal jullie op de hoogte houden van 
mĳ n actie.

Alvast super hard bedankt!
Groetjes, Warre Segers 

Bistro Nottebohm

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: 

DECEMBER FEESTMAAND 
WEEK MENU VAN 1/12 TOT 5/12

19.90 euro per persoon / niet op zaterdag

kreeftenroomsoep
of 

kaaskroketje met fris slaatje
****

wildragout van hert
of

rogvleugel met botersaus
****

Vanaf heden zijn we open op woensdag 
(gesloten op maandag en dinsdag)

Vanaf 1 december take out en delivery 
van warme gerechten 

kijk op onze website voor onze take out kaart

bistro-nottebohm.metro.rest

Openingsuren:
dinsdag - vrijdag: 10.00 - 18.00

zaterdag 10.00 - 17.00

Bredabaan 313 -Brasschaat 
tel. 03/297 66 99 

tegenover slagerijGysels

BON
15 euro voor 

2 kippen
Geldig van

29/11 t.e.m. 13/12/2021
zolang de  voorraad strekt

1 bon per klant

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN

SALADES EN GROENTJES

steunt startende handelaars

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

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

ste
un

t s
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ten
de
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Wil je terug genieten van een ontspannend bad…?
Kies dan voor een betrouwbare badlift € 59999

Gratis THUIS UITPROBEREN
Betrouwbaar = 5 jaar garantie

Dit systeem past in elk bad en werkt veilig op batterijen.
BREDABAAN 469 Wuustwezel
03 66 999 60
van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

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

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

desperado

voor de voorstelling van donderdag 9 december om 20 uur.
Vermeld dat je het in de Brasschaatse Film hebt gelezen 

en reserveer via ktuna@telenet.be.
U wordt via e-mail of telefonisch verwittigd!

Speciaal voor de lezers van de

2 X 10 VRIJKAARTEN

Een cowboydorp, vier mannen, vier sukkels in vol or-
naat. Helden in het diepst van hun gedachten. En ze pra-

ten maar door en door: één lange aaneenschakeling van 
holle frasen en gemeenplaatsen. Droogkomisch maar been-

hard schetst Desperado het onvermogen van de mannen om 
iets zinnigs van hun leven te maken.
Met Dirk Daggelinckx, Luc Messiaen, Michel Van Looveren, 
Peter Verelst op 3, 4, 9, 10 en 11 december 2021 om 20.00 
uur in ’t Kerkske, Kapelsestraat 182 te 2950 Kapellen.
Tickets € 12 in VVK of € 14 aan de kassa. Reserveren via de 
website van Ktuna: www.ktuna.be (contactpagina) of via e-mail:
ktuna@telenet.be of avondtoilet@telenet.be

KWB Driehoek organiseert op vrĳdag 10 december 2021 haar jaarlĳkse Kerstwandeling. 
Na een jaar van “stilte” verkennen we opnieuw bekende en onbekende paden op Den 
Driehoek. De wandelingen starten om 18.45u., 19.15u. en 19.45u. vanuit het Drieheem 
Rerum Novarumlei 47 Brasschaat. Wĳ houden ons aan de pre-corona All-in deelname-
prĳs van 3 Euro pp. Het Covid SafeTicket is verplicht. Draag ook steeds je mondmasker 
zeker als de afstand van 1.5m tot je medewandelaars niet gegarandeerd is. Inschrĳven 
is verplicht en kan tot en met 7 december 2021 bĳ: Walter Vereecke, tel 0477 645 273, 
Walter.vereecke@gmail.com

KERSTWANDELING OP DEN DRIEHOEK

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

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

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

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

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

Ik zoek werk, poetsen 
met ervaring. Ned. & Eng. 
0488/584 431

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

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

Verkoop of verhuurklaar 
zetten. Gratis offerte. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Uitslijpen van slechte 
voegen van terrassen 
+ terug opvoegen, ver-
vangen kapotte tegels, 
vervangen van putdek-
sels, enz. Gratis offerte  
0491/883 597
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Haar kinderen 
Simonne, Rita, Ludo, Walter, Danny en Eric 

 
melden u, samen met de schoon , klein  en 

achterkleinkinderen, het overlijden van 

 
 

Geboren te Sint-Job-in-’t-Goor op 29 augustus 1929 
en overleden te Brasschaat in het A.Z. Klina 

op 21 november 2021. 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij 
te wonen op  in de aula 
van de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te 
Brasschaat. Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur. 

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het familiegraf 
op de begraafplaats van Brasschaat Centrum, Miksebaan. 

 
: Familie Dora De Pooter 

p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 
  

demeyeruitvaart.be

 
 

Op 21 november 2021 overleed 
in het A.Z. Klina te Brasschaat 

 
 

Hij werd geboren te Wilrijk op 12 augustus 1949. 
 

Dit melden u met droefheid: 

Jeannine Tailliez
Tim en Asli Van Rompaey Yurt, Anna, Matteo 
Ken en Sofie Van Rompaey Maesen, Cisse, Luiz 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij 
te wonen op  in de aula 
van de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te 
Brasschaat. Samenkomst aldaar vanaf 10.45 uur. 

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

: Familie Francis Van Rompaey 
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat  

demeyeruitvaart.be

Dankbetuiging 

Jacques De Ridder 

Vanwege zijn echtgenote Annie Van Looveren, 
zijn kinderen Myriam, Christine, Vincent, Karina, 

Patricia, Nicolas en Rohal, 
alsmede zijn schoon , klein  en achterkleinkinderen

Woensdag 8 december gaat om 19.30 u. het 
maandelijks stiltemoment door in de doopkapel 
van de Sint-Jozefkerk. ‘Er zijn altijd engelen: We 
zoeken ze alleen enkel met kerst’. We weten het 
allemaal. Dat iemand je ziet staan en je waar-
deert, dat doet goed. Als je iemand een pluim 
geeft, krijgt hij vleugels. Bevestiging kan je op 
wolkjes doen lopen, en zo je dromen mogelijk 
maken. Engelen leren je met perspectief kijken, 
en vol hoop. De aarde is meer dan een koude 
oppervlakte; als je naar de hemel kijkt ontvouwt 
zich een weidse ruimte met een zonderlinge hori-
zon. Een mens is meer dan een wezen dat aan het 
noodlot onderhevig is. Hij kan groeien en bloeien 
tot meer mens, medemens, ja zelfs tot kind van 
God. Puur materieel hebben we aan engelen 
geen boodschap, maar zal er spijtig genoeg ook 
weinig liefde en vrede aanwezig zijn. “Er is meer 
tussen hemel en op aarde dan waarvan Uw wijs-
heid droomt” (W. Shakespeare). Misschien kom je 
soms een engel tegen. Of mag je er zelf een zijn.

SINT-JOZEFPAROCHIE (DRIEHOEK)
STILTEMOMENT

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

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren,in-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. *Snelle en 
correcte afhandeling 
*Ook met schade of 
zonder keuring *Con-
tante betaling *Steeds 
bereikbaar (7d7 en 
24h/24h) 
Tel. 0476 345 800 

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Frankrĳ k Bedoin Mont 
Ventoux vakantiewo-
ning midden in centrum 
2 parkeerplaatsen tuin 
alle comfort 6 personen 3 
slpk vrĳ  zomer 2022 0472 
537 702

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

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt
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KERSTBOMEN
Wij leveren oo k aa n huis !

NORDMANN
1m25 tot 3m

OMORIKA
(zilverspar)

in pot - 1m25 tot 3m

KERSTKRANSEN30 cm tot 1m

Alle dagen openvan 9u tot 17u

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132

2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102

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

www.mazda-antwerpautomotive.be

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

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

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

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

0475/511 603

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

aanleg houten terrassen 
en afsluiingen, aanleg 
gazon en tuin, versterken 
oevers van vijver met 
hout, plaatsen, tuinhuizen 
en carports, afbraakwer-
ken...,gr. prijsoff.,  zelf-
werkend patroon, 0498 
442 257

bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

In Brasschaat leven helaas ook mensen die de eindjes niet 
aan elkaar kunnen knopen .
Met de actie “KERSTMIS OOK VOOR KANSARMEN 2021”, 
willen we mensen in Brasschaat, evenals de wĳ k Kaart, 
bereiken. Zeker in tĳ den waarbĳ  we allen geconfronteerd 
worden met Corona-epidemie, die bovendien de kansar-
moedecĳ fers nog verder hebben doen stĳ gen.
Deze actie bestaat reeds 23 jaar en is gestart door de wĳ k-
vereniging Kaart, de Hoge Akkersbloei (HAB) vzw.
HAB vzw werkt hiervoor samen met Kabas vzw (Netwerk 
Kansarmoede Brasschaat), de Sociale kruidenier en een 
aantal middenstanders van de wĳ k Kaart. 
Jaarlĳ ks rond kerstmis leveren zĳ  kerstpakketten met etens-
waren, waarmee Kabas een 120-tal gezinnen kan steunen.
Wil jĳ  deze actie ook steunen?
Elke schenking, hoe klein ook, is een grote steun!
Het verzamelde bedrag wordt doorgestort aan de sociale 
kruidenier, die deze kerstpakketten samenstelt.
Doe jouw gift op dit rekeningnummer: 
H.A.B. vzw Brasschaat
BIC CODE : KREDBEBB
IBAN : BE90 7430 4301 1632
Vermelding “ Kerst voor kansarmen 2021”
Erg bedankt voor jouw bĳ drage!
Meer info: HAB vzw | Jelle Dehertogh |  0498 74 31 01 | jel-
ledehertogh@hotmail.com

KERSTMIS OOK VOOR KANSARMEN 2021

KERSTKNUTSELEN 9 EN 16 DECEMBER

De avonden gaan door in zaal Thĳ s 2, Azalealaan 1, 
ingang via theater Hemelhoeve. 

Prĳ s 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. 

Inschrĳ ven bĳ  Annie Van de Velde tel. 03/652.03.74. 

Bezoek onze website



Brasschaatse Film,     Nr. 48,    1-12-2021  9

Ekeren:
Groot Hagelkruis 8
za 27 nov - zo 28 nov (10-17u)
za 27 - zo 28 nov (10-17u)
in de winkel en wintertuin !

OXFAM CADEAUDAGEN
Kalmthout:
Winkelcentrum De Beek
Pastoor Weytslaan 21/6
ALLE dagen van vr 10 dec
t.e.m. vr 31 dec 9-17u
(niet op zondag & kerstdag)

Kapellen:
Hoevensebaan 33
11-12 dec. in de winkel

Sint-Job-in-’t-Goor:
Kerklei 18
4-5 dec.
in en rond de winkel

Schoten:
zat 11 - zon 12 dec
in het Kasteel van Schoten

Stabroek:
4 dec (11-21u)
5 dec (10-17u)
Zaal Moorland

Wuustwezel:
4 dec (10-21u) koopavond !
5 dec (10-17u)
Parochiezaal De Ark

Essen:
Spoorwegstraat 8
11-12 dec in de winkel

Schilde:
Schoolstraat 14/A
vr 26 nov (16-20u)
za 27 - zo 28 nov (10-17u)
in de winkel
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Gemeente Brasschaat digitaliseert op 
maat van de burger

Gemeente Brasschaat neemt het voortouw om verdere stap-
pen te zetten in digitalisering, op maat van de burger. Als 
eerste gemeente in Vlaanderen zal Brasschaat zo heel wat 
nieuwe types informatie van de burger beschikbaar stellen 
via Mĳn Burgerprofiel, ondersteund door Digitaal Vlaande-
ren. Belangrĳke informatie in het dossier van de burger zal 
vanuit diverse toepassingen die Brasschaat gebruikt door-
stromen naar Mĳn Burgerprofiel. Gemeente Brasschaat 
werkt hiervoor samen met de Cipal Schaubroeck-groep en 
met Digitaal Vlaanderen. Op deze manier zet de gemeente 
van titelvoerend burgemeester Jan Jambon in op burgerge-
richt werken, door met de Brasschaatse burger te communi-
ceren op de manier waarop hĳ dat wenst.
Digitalisering, op Vlaams en op lokaal niveau

Jan Jambon, Minister-
President van de Vlaamse 
Regering bevoegd voor di-
gitalisering én titelvoerend 
burgemeester van Bras-
schaat, 
vertelt: “Het relanceplan 
Vlaamse Veerkracht zet in 
op de verdere digitalisering 
van de overheid en op een 
efficiëntere overheid. De di-
gitalisering van de overheid 

heeft de afgelopen jaren al een flinke vaart genomen, maar 
het is voor de burger moeilĳk om het overzicht te behou-
den. En om te weten waar hĳ of zĳ juist moet zĳn voor welke 
dienstverlening. Dat moet eenvoudiger. Mĳn Burgerprofiel 
geeft burgers één overzicht van hun zaken bĳ de overheid. 
Als volgende stap bekĳken we met de Vlaamse Regering of 
we via Solid-technologie burgers de controle kunnen geven 
over hun persoonlĳke data, maar eerst moeten we Mĳn Bur-
gerprofiel voldoende voeden.
 Ook Brasschaat zet volop in op die digitalisering. Zo orga-
niseren we onze dienstverlening efficiënter, maar natuurlĳk 
ook vooral op maat van de burger.” 
Digitalisering, op maat van de burger van Brasschaat

Schepen Bruno Heirman, 
verantwoordelĳk voor com-
municatie, getuigt: “Bras-
schaat zet in op een multi-
kanaal dienstverlening. De 
burger die dat wenst moet 
zĳn contacten met onze 
medewerkers maximaal di-
gitaal kunnen afhandelen, 
maar we blĳven ook op elk 
moment klaar staan om bur-
gers die daar de voorkeur 

aan geven op een andere manier verder te helpen. Bras-
schaat communiceert helder, én op maat.
Burgers die digitale communicatie verkiezen, zullen binnen-
kort heel wat extra informatie kunnen terugvinden via Mĳn 
Burgerprofiel (www.mĳnburgerprofiel.be) en via de website 
van Brasschaat (www.brasschaat.be). Zo zullen ze bĳvoor-
beeld kunnen zien wanneer er een dossier werd opgestart 
om een wettelĳke steun, zoals een leefloon, aan te vragen 
én zullen ze kunnen zien wat de status van de aanvraag is. 
Kort daarna zal de burger ook facturen, aanmaningen,  be-
slissingsbrieven rond toekenning van steunen, een oproe-
pingsbrief voor de vernieuwing van zĳn identiteitskaart, en 
nog veel meer, via Mĳn Burgerprofiel en eBox ontvangen. 
In de komende periode zal de burger zo een 60-tal nieuwe 
stukjes informatie of documenten via Mĳn Burgerprofiel en 
eBox kunnen ontvangen. 
We brengen deze vernieuwing in samenwerking met Cipal 
Schaubroeck, Remmicom, en Digitaal Vlaanderen. Zĳ zor-
gen er immers voor dat de toepassingen die onze medewer-
kers gebruiken om dossiers van de burger te behandelen 
netjes integreren met Mĳn Burgerprofiel en met de Magda-
documentendienst, zodat wĳ naadloos informatie en docu-
menten aan de burger kunnen bezorgen.” 

Low touch werken binnen 
handbereik
Barbara Van Den Haute, 
Administrateur-Generaal 
van Digitaal Vlaanderen, 
concludeert: “Mĳn Bur-
gerprofiel vormt voor de 
burger de digitale toe-
gangspoort tot zĳn interac-
ties met de overheid, over 
alle niveaus en domeinen 
heen. We zĳn dan ook trots 

er samen met Cipal Schaubroeck voor te kunnen zorgen dat 
de burger van Brasschaat, en vervolgens alle Vlaamse bur-
gers, zoveel extra informatie via Mĳn Burgerprofiel kunnen 
ontvangen. Zo zetten we alweer een stap in de richting van 
low touch werken.”

Luc Bongaerts, 83 jaar, echtgenoot van Marcelle Anseeuw, Brasschaat
Elza Schmidt, 79 jaar, 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

BURGERLIJKE 
STAND

MAANDAG    6
DINSDAG     7
WOENSDAG   8
DONDERDAG    9
VRĲDAG        10
ZATERDAG     11

OPHALING HUISVUIL DECEMBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    29
DINSDAG    30
WOENSDAG   1
DONDERDAG       2
VRIJDAG      3
ZATERDAG       4

OPHALING HUISVUIL DECEMBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

Omorika - Nordmannspar
Bredabaan 871b

Reserveren op eigen veld - Thuisbezorgen mogelijk (afgezaagd of met kluit)

Peter Geijsbregts

KERSTBOMEN
TUINAANLEG EN TUINONDERHOUD

V.A. 2/12 DOORLOPEND OPEN
OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG!
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Gevraagd: poetshulp 
(afwasser) mag ook flexi-
job voor 2u ‘s avonds, 
5dagen winkelbediende 
voor ong. 30u voor Sla-
gerĳ Maes 0491 105 828

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

Hulp gezocht van jonge 
dame. Wil jĳ ons 11-jarig 
dochtertje dagelijks na 
school (Sint-Ludgardis) 
naar Kapellen brengen? 
Auto evt. hier beschik-
baar. Achteraf koken/
helpen is mogelĳk. In de 
spits is het een rit van 20’. 
0475 386 827

Te koop gevraagd: 2de 
h. aanhangwagen mag 
werk aan zijn geen ge-
remde. 0492/263 118

Te huur: gerenov. stu-
dio-app. Bbn 294 3v, 
centr. Bras. Living met 
s l a a p r u i m t e  h o u t e n 
vloer, apart bdk, douche, 
apart kkn + berg. Ver 
groen zicht dorpsplein, 
vl licht, 1 rustig pers. 
€580/mnd. 0474/409 
223 -  0474/916 121

Te koop: Nissan Juke 
w.b.a. velgen  €160 
205/60R16 m+s 96h 
0476/829 626

Dakappertement te 
huur, voor+achter teras-
sen, 2 slpk, 110m², staan-
plaats auto, vrĳ 1/1/2022, 
Centrum over bakkerij 
Manus. €995/maand, tel. 
0496/382 661

Gevraagd: poetsvrouw 
namiddag om de twee 
weken, dienstencheques. 
Brasschaat-Centrum. 
0494/496 857

Te huur extra brede auto-
stnplts Hofstraat 32.
€120/mnd 0479/381 137

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

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

Last van ongedierte 
Muizen, ratten , mollen, 
enz Ik kom deze voor u 
bestrĳden 0493 122 498
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parkbodeactueel
De Gladde Plooi wint  
Gulden Kapittelkapper 2021

Guldensporen Brasschaat kende 
voor de 11e keer een prijs toe aan 
een Brasschaatse handelszaak met 
een mooie en originele Nederlands-
talige naam. Op die manier blijft de 
Nederlandse taal in het straatbeeld 
van Brasschaat bestaan.

In onze volkscultuur kregen de Brasschatenaren 
de bijnaam Kapittelkappers. Kapittels zijn 
dunne blokjes hout die je verkrijgt als je een 
boomstammetje met een kapmes in stukjes 
hakt. De vereniging Guldensporen gaf daarom 
deze prijs de treffende naam De Gulden 
Kapittelkapper. De winnaar ontvangt een 
oorkonde en een beeldje van de hand van 
kunstenaar Gilbert De Corte.

Er werden in 2021 drie kandidaten aangeduid: 
De gladde plooi, Vederlicht en Velodroom. 
De gladde plooi, een strijkatelier in 
Maria-ter-Heide dat ook huishoudhulp 
aanbiedt, werd uiteindelijk laureaat. De 
naam spreekt voor zich. Wie hier zijn strijk 
binnenbrengt, mag de strijk met een gladde 
plooi terugverwachten.

Vederlicht, een medische pedicure en 
manicure, kreeg een eervolle vermelding. Wie 
hier buitenkomt, stapt weer vederlicht.

Velodroom is een café in Mariaburg, vlakbij de 
plek waar lang geleden een echt velodroom 
stond.

Checklist 
diftar

Vanaf 1 januari start diftar. 
Hoe beter we voorbereid zijn, hoe 
gemakkelijker de overgang. Daar-
om stelden we deze checklist op. 
Check of ook jij er klaar voor bent.

Ik heb een nieuwe grijze container ontvangen of 
mijn bestaande container heeft een chip gekregen.

Ik heb mijn eerste voorschotfactuur ontvangen en 
betaald.

Ik heb nagekeken of de gegevens op mijn 
voorschotfactuur identiek zijn aan de gegevens op 
de sticker van mijn container.

Ik weet dat ik tot het einde van dit jaar nog steeds 
oranje stickers op mijn container moet kleven.

Ik weet dat ik resterende oranje stickers en zakken 
vanaf 2 januari tot 31 maart 2022 kan inleveren bij 
het onthaal van het gemeentehuis of kan schenken 
aan Open Huis Kabas.

Optioneel: ik heb een slot aangevraagd voor mijn 
grijze container.

Optioneel: ik heb wieltjes aangevraagd voor mijn 
kleine container.

Optioneel: ik kom in aanmerking voor de 
tegemoetkoming voor thuisverzorgde patiënten 
(met stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking, 
nierdialyse, incontinentieproblemen) en heb dit 
bij de gemeente aangevraagd via 
brasschaat.be/diftar-toelage.

Kan je niet alles afvinken, ben je niet zeker over iets 
en/of je wil één van de opties nog aanvragen, bel de 
gratis servicelijn.

Meer weten?
gratis servicelijn 0800 1 46 46
brasschaat.be/diftar
igean.be/afval/inzameling-met-containers/diftar



Brasschaatse Film,     Nr. 48,    1-12-2021  15

SCHRAUWEN
FEESTARTIKELEN

Kijk op www.schrauwenfeest.be of kom vrijblijvend in onze winkel kijken

Wij verkopen nu onze huurkostuums aan

geweest en sommige zijn nog nieuw. 
Veel keuze zoals:

Ook alle accessoires zijn bij 
ons verkrijgbaar

PROFITEER ER VAN!

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

(Kan ook warm.)
- Salade met gerookte forel, appelsienpartjes, knolselder,

Warme Gerechten:

- Zeebaars met tomatensalsa, karnemelkpuree, selder, 

- Ravioli van geitenkaas en honing, met pompoensaus, 

- Kipspiesje met huisgemaakte appelmoes 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 30 november t.e.m. zaterdag 4 december

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

naam en dag van afhaling. 

Nieuwe feestfolder beschikbaar op 
www.patisseriecharlotte.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Ondanks corona toch geslaagde 
11.11.11-actie

De 11.11.11-brunch kon op de valreep niet doorgaan 
door het stĳ gend aantal corona-besmettingen. Het 
‘koffi ehuisje’ was echter een waardig alternatief. Ve-
len genoten van koffi e, chocomelk, gebak of een lek-
kere pannenkoek. De fotozoektocht in het park was 
een ideale activiteit op deze zonnige elfde november. 
Ook de verkoop van wenskaarten aan de warenhui-
zen en de stortingen via de huis-aan-huis bezorgde 
overschrĳ vingsformulieren waren een succes. De 
11.-groep van Brasschaat wenst uitdrukkelĳ k zĳ n vele 
medewerkers te bedanken voor hun hulp, en het ge-
meentebestuur voor hun bĳ drage.

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 ANTWERPEN 
Bouwcentrum, wĳ  zoe-
ken rustige personen 
voor een ruim app. in 
een mooi gebouw met 
lift en 2 slaapk. nieu-
we badk. met inloop-
douche, nieuw inger. 
keuk. Fietsenbergpl. 
rustieke parket, Instap-
klaar! Beschikbaar 1 
jan. 2022, huurprijs 
715 € + 185 € prov. 
A.O.) Tel. 03/383 37 53.

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Te huur: ondergrond-
se garage (Veld-) Hof-
straat . €85,-  Al l - Inn. 
0495/804 838

Paardenstalling met 
weidegang in Wuustwe-
zel, in bosrĳ ke omgeving, 
grote buitenpiste met 
verlichting, longeerpiste, 
volpension. 0473 449 192

Winterrommelmarkt 
d’Oude Kerk Lage Kaart 
644 Brasschaat 4-5 de-
cember. Inkom €2 Covid 
Safe Ticket verplicht

GEANNULEERD

ronny.kanora@telenet.be 
Snoeien en vellen van bo-
men, winterklaar maken 
van tuinen. Tuinwerken 
Ronny Kanora 
0477/306 423. 

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

Wij zoeken een lieve 
leerkracht voor huiswerk 
planning en opvolging 
van schooltaken maan-
dag en vrijdag richting 
2de middelbaar. Ook 
Outlook planning. T. 0485 
404 094

Afloop verstopt of je 
kraan kapot bel nu Klus&-
Zo. 0499/103 000

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

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

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

Voltijds 

KELNER/
BARMAN

m/v
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

“Veel gepensioneerden zouden nog iets kunnen 
betekenen voor de jongeren vandaag”. Aan het 
woord is Brasschatenaar Jos Ardies die op 67-jari-
ge leeftĳd een opgemerkte carrièreswitch maakte. 
Toen Jos 64 was, werd hĳ als elektricien in de privé 
ontslagen, een jaar voor zĳn pensioen. Hĳ was daar 
totaal niet op voorbereid. 
“Ik zag een krantenartikel over een serviceclub die 
vrĳwilligers zocht om naschoolse begeleiding te 
geven aan jongeren. Dat leek me wel wat en ik be-
gon eraan. Na verloop van tĳd kreeg ik de smaak 
zodanig te pakken dat ik me inschreef voor een 
aggregaat. Ik zag het echt zitten om overdag voor 
de klas te gaan staan. Om mĳn diploma te behalen 
moest ik stage lopen. Die kon ik doen in het GO! 
Technisch Atheneum van Kapellen. In die school 
gaf ik al leerlingbegeleiding”, legt Jos uit.
“Nadat ik mĳn diploma had behaald, vroeg de di-
recteur me of ik aan een halftĳdse opdracht wou 
beginnen. Graag, natuurlĳk en nu sta ik op mĳn 
67ste halftĳds voor de klas. Mĳn vrouw verklaart 
me gek en om de kerk een beetje in het midden te 
houden, heb ik het bĳ een halftĳdse opdracht ge-
houden”, vervolgt Jos.
Volgens Jos is de nood aan begeleiding en leer-
krachten zeer groot. “Daarom ben ik er zeker van 
dat gepensioneerden nog heel wat kunnen bete-
kenen. Ik geef nu elektriciteit zowel in het dagon-
derwĳs als in de naschoolse begeleiding. Maar er 
zĳn zeker nog veel mensen zoals ik die iets derge-
lĳks kunnen doen. Ik heb al heel wat jongeren met 
succes hun examens doen afleggen. Sommigen 
zeggen dat ik precies hun bompa ben. Maar bĳ 
een succesverhaal is de voldoening zeer groot. Ik 
blĳf in ieder geval doorgaan zo lang ik het graag 
doe. Intussen mogen anderen zich in ieder geval 
aanbieden om mee begeleiding te geven. Tĳdens 
de coronaperiode is die begeleiding op een laag 
pitje komen te staan. We zagen heel wat vrĳwilligers 
afhaken. Maar we hopen nu stilaan terug op volle 
toeren te kunnen gaan draaien”, voegt Jos Ardies 
eraan toe.

Nog op zoek naar een origineel geschenk
voor de feestdagen?
Ontdek in het infopunt toerisme onze feestelijke geschenkmanden vol
met lokale streekbieren.  

BESTELLEN:

Geschenkmand
met streekbieren 

Je kan ook bij ons terecht voor
 wandel-en fietskaarten, streekbieren, 

leuke gadgets, honing, ...

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: “Kan-
ker… 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
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Zoals jullie ongetwĳfeld hebben kunnen vaststellen in de 
Beemdenstraat, is de gemeente koppig van plan om verder 
de hele wĳk vol te bouwen, een wĳk die nu reeds regelmatig 
geplaagd wordt door wateroverlast. Opgelet, dit is slechts 
een eerste fase in een bouwproject voor de wĳk vanwege 
de gemeente,... voor bĳkomend 200 wooneenheden!!!
Als wĳkcomité ĳveren we reeds meer dan 10 jaar voor de 
bescherming en het behoud van 11 hectaren natuurge-
bied (inbegrepen de winterbedding van de Laarse Beek). 
Al onze vergeefse pogingen om tot 
een open en transparant overleg 
met de verantwoordelĳken bin-
nen de gemeente te komen,
werden steevast genegeerd. 
Ook al onze schriftelĳke
en gegronde bezwaren wer-
den zonder enige motivatie 
gemakkelĳkheidshalve als 
“onontvankelĳk” geklasseerd.
Tot op heden hebben wĳ de 
gerechtelĳke procedures met 
eigen mensen en beperkte 
middelen gevoerd. We zĳn nu 
evenwel in een stadium terecht 
gekomen waarbĳ we verplicht 
worden omwille van de proce-
durele regels om een advocaat 
onder de arm te nemen, die er-
varing heeft met onze problema-
tiek. Wĳ menen deze nu gevonden 
te hebben en hebben met dat kantoor uiteraard reeds 
de te verwachten kostprĳs van een eerste procedure bĳ 
de Raad van State besproken. Het is bedroevend dat de 
eigen bewoners van een gemeente mogelĳks erg zware 
kosten moeten betalen om een mogelĳk gelĳk in een 
overduidelĳk dossier te kunnen behalen.

Onze huidige financiële rekening beschikt momenteel niet 
over de nodige middelen om die kosten alleen te kunnen 
dekken. Daarom, beste mede-wĳkbewoner, vragen wĳ jullie
beleefd maar dringend om een gulle bĳdrage te willen 
storten op de rekening van het wĳkcomité bĳ de Beobank 
onder het nummer  BE81 9501 0714 5424.
We willen daarbĳ een open en transparant beleid voeren 
naar iedereen die hierin zou bĳdragen. In dit verband vra-
gen we dan ook om uitdrukkelĳk in de mededeling van de 

storting uw e-mailadres te willen vermelden!!! 
Zo kunnen we die personen snel en zonder veel kosten op 
de hoogte houden van de uitgaven die we voor procedu-
re- en advocaatkosten gemaakt hebben, evenals van alle 
acties en evoluties die er in dit dossier (zullen) plaatsvinden 
of gevonden hebben.

Wĳ waren oorspronkelĳk van plan om iedereen uit te no-
digen op een vervroegde jaarlĳkse winterdrink bĳ Bob en 
Sandra in de Beemdenstraat 52 op zaterdag 11 december 

(vlak over de eerste reële stappen 
van de gemeente om tot bouwen 

over te gaan). Helaas, omwille 
van de genomen beslissingen 
van het federale overlegcomité 
van woensdag 17 november 
ll, zullen we deze winterdrink, 
met info over de laatste vorde-
ringen in dit dossier, moeten 
uitstellen tot in het voorjaar 
2022 wanneer dit opnieuw zal 
toegelaten worden door de 
overheid.

Zaterdag 11 december kan 
je wel meewandelen door de 
Driehoekjes en over de E19- 
berm. Een wĳkwandeling met 
wat geschiedenis. Vertrek aan 

de T-kruising “De Tomermaat –
Laagland” om 14.00 u. Corona-

maatregelen worden opgevolgd!

Luc Bosmans, De Tomermaat 61, 2930 Brasschaat

Geen woningen met overstromingsrisico!

RED HET SIGNAALGEBIED 
“HET LEEG – RIETBEEMDEN”

Stop de verharding in 
deze bouwvrĳe zone!
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Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
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

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-
transport-, verkeersrecht-, (lichamelijke en stoffelijke) schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen... 
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 
verder over een voortreffelijk internationaal netwerk van medewerkers onder meer in Frankrijk, Nederland, 
Italië en Polen.

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

Gratis offerte / vrijblijvend
 plaatsbezoek

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Klus&Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige  
klanten fijn nieuwjaar

Kerstbomen te koop op 
het veld. Eikendreef 65, 
Gooreind.

Te koop: 4 winterb. op 
met. velgen Michelin 
(Green) m 195/65R15 z.g. 
staat. 1 band Michelin (Al-
pin) als nieuw 195/65R15. 
prijs o.t.k. 0479/862 937

Te huur: 1 slpk app. Cen-
trum Brasschaat 1+2e 
verd. €760. 0496/282 107

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


ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92


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

Te huur: gez. Fietsstaan-
pl. nabij Bredabaan 160. 
T. 0471 690 052

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

Goedk. verw. en af-
voeren van coniferen 
en hagen. Gratis offerte. 
0487/715 534

Splinternieuw erfgoeddepot ingehuldigd

Foto: © Stefan Dewickere

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend
tussen Vlaamse Overheid en provincie Antwerpen

Minister Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, bracht een werkbezoek aan het 
nieuwe Provinciaal Archeologisch Depot, dat van de Boomgaardstraat naar de Noordersin-
gel verhuisd is. Tegelijk met de inhuldiging van het nieuwe depot door minister Diependaele 
en gedeputeerde Luk Lemmens, werd ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Vlaamse Overheid en de provincie Antwerpen ondertekend. Hierdoor wordt de erkenning 
sedert 2015 van het Provinciaal Archeologisch Depot als onroerend erfgoeddepot verlengd. 
Het depot bevat archeologische vondsten van 46 steden en gemeenten in de provincie.
Het depot biedt een duurzame oplossing voor de wettelijk verplichte bewaring, beheer en 
ontsluiting van ensembles afkomstig van archeologisch onderzoek, zoals archiefstukken, 
vondsten en monsters. Het werkingsgebied omvat 46 gemeenten en steden in onze provin-
cie. Provincie Antwerpen coördineert daarenboven het overleg met de andere erkende on-
roerend erfgoeddepots in de provincie, namelijk Antwerpen, Mechelen en Noorderkempen. 
Hierdoor is een duurzame bewaarplaats voor vondsten uit alle gemeenten van de provincie 
verzekerd.
 Minister Diependaele en gedeputeerde Lemmens bij een archeologische kijkkast
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Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

BIN Brasschaat zoekt nieuwe leden
We naderen het einde van 2021. Dit wil zeggen dat ook de 
donkere dagen terug zĳ n en het aantal inbraken in wonin-
gen stĳ gt. In deze periode is de BIN-werking zeer belangrĳ k 
om zo Brasschaat samen veiliger te maken. Sinds kort heb-
ben we de kaap van 3.000 BIN-leden overschreden. Toch 
willen we het aantal leden nog verhogen.
Waarom?

Via sociale media voeren we campagne om het aantal leden 
van de BIN’s te verhogen. Uiteraard kunnen jullie ons hierbĳ  
helpen. Spreek je buren, familie en vrienden aan en over-
tuig hen om ook lid te worden.
Volg ons op sociale media en deel de campagnes:

Overzicht van het aantal leden per BIN (dd. 16/11/21):
In 2021

de een inbraak in een woning.
Meer info d.m.v. folder en fi lmpje op www.brasschaatsefi lm.com

Bomen- en Plantencentrum
LUYCKX
Grote keus in:

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

Gratis levering
in

Brasschaat

immo MANOIR

VRAAGPRIJS € 285.000

TE KOOP OP TOPLOCATIE 
CENTRUM BRASSCHAAT

NAREKA wandelingen

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 
2 à 3 uur. Inschrĳ ven is niet nodig, deelname is gratis en ie-
dereen is welkom!    
December 

Januari

steenweg 129, 2920 Kalmthout. Thema: Nieuwjaarswande-
ling, gids: Hilde Balbaert

D’Hoine
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

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

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

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

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

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

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

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

 bel 
Klus&Zo 0499/103 000

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

 Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast,
buitenboordmotor, oude
benz inepomp boot , 
oude wapens, reclame-
borden, ect. +31 646 
331 823

diesel, benzine, export 
wagens oude of jonge 
wagens ook met schade 
Kenny en Tom directe 
betaling volledig vrĳ blĳ -
vend. 0491 758 399

Ik zoek werk, strijken, 
poetsen ook zat. & zon. 
0485/223 543

 
Info Bart 0492/543 007

en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

woningen, garage,... 
Leegmaken  + afvoeren 
van inboedels in gebou-
wen, kleine afbraakwer-
ken, enz. 0492/543 007 
Gratis offerte

I k  z o e k  s c h i l d e r -
werk binnen & buiten. 
0466/464 299

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

brandhout, 
gezaagd op 35cm, eik, 
acacia, gekliefd, goed ge-
droogd. Thuis gebracht. 
Tel. 0484/600 866

 
komt aan huis. Agnieszka.
0484 949 951

Leegmaken van uw 
woning van kelder tot 
zolder alles volledig naar 
uw wens. Wij geven de 
beste prĳ s vd regio en ko-
men volledig vrĳ blĳ vend 
langs. Ook opkopen van 
beelden verzamelingen 
schilderijen vazen etc. 
0491 758 399

1 massagetafel 
wit, niet gebruikt €149 nu 
€70. 0499/212 891

Ik zoek werk, schoon-
maken, strĳ ken, kinderop-
pas, ouderzorg. 0493/473 
919 Nadejda

VOLKSW GOLF 
6  C A B R I O  0 5 . 2 0 1 2 
36.500 km 7DSG Prach-
tige staat. € 16.750. 0475 
963 757

liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n. 0495 529 527

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

Gezond slank, meer 
energie met Herbalife. 
0479/995 582
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder

werk aan, gronden, ... UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk 
voorschot, geen makelaarskosten

& geen eindeloze bezoeken?

Tel. 0475/84.14.31

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

De Sint begon zĳ n bezoek op Donk Patio. Daar werd 
hĳ  opgewacht met muziek en (na controle op de 
braaf-meter) veel brave kinderen. De vice-kinder-
burgemeesters kregen in bĳ zĳ n van de Sint hun of-
fi cieel vice-kinderburgemeesterslint om de schouders 
gehangen. Vanuit Donk Patio trok de Sint naar het 
gemeenthuis en vervolgens naar Royal Park TC en 
Chateau Paulette winterbar alvorens naar zĳ n troon-
zaal op het Kasteel van Brasschaat te verhuizen. Daar 
ontving hĳ  allemaal brave kindjes die mondjesmaat 
werden toegelaten in de goed geventileerde ruimte. 
Wachten moest buiten gebeuren om de risico’s te 
minimaliseren en de zaak zo corona-safe mogelĳ k te 
houden. Na grondig onderzoek van Zwarte Piet met 
de braaf-meter, bleken er alleen maar brave kinderen 
in Brasschaat te zĳ n en werd Brasschaat voor één dag 
Braaf-schaat.

Sinterklaas 
op bezoek in Brasschaat
S

Meer foto’s op 
www.brasschaatsefi lm.com
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN :  Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te 
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, ga-

plaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt 
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk, 
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers

 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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)
03 326 46 93 - 0474 988 690

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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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

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

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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




