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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.

03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

Kom kennis maken met de nieuwe

Zelfopladende hybride

5 jaar  
onderhoud
GRATIS

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

Meer helderheid,
meer kleur

ZONDAG 19 DECEMBER OPEN
van 10 tot 17 uur

16 METER ETALAGE VOL GESCHENKIDEEËN

@KLEDINGWILAN.BE

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

OPTIEK DE BEENHOUWER
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STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschatenaar Marcel De Beukeleer (74) bracht 
met “Het solidair-individualisme” een boek uit waar-
in hĳ  zĳ n humanistische toekomstvisie op gezin, fi s-
caliteit, werk en sociale bescherming uiteenzet.
De Beukeleer was tot 1997 zelfstandige maar kwam 
toen in een depressie terecht. Een lange periode 
van therapie volgde. Hierna specialiseerde hĳ  zich 
in kennis over ouderschap en opvoeding. Hĳ  stond 
mee aan de wieg van verschillende initiatieven in 
de Vlaamse Jeugdhulp.
“Ik wilde met “Het solidair-individualisme” niet de 
zoveelste fi losofi sche beschouwing brengen. Het 
is een praktĳ k gericht boek over hoe de volgende 
generaties beter en gelukkiger zouden kunnen zĳ n. 
Een betere titel ware “Van een Boomer aan een 
Zoomer” geweest, maar een Zoomer kende ik nog 
niet toen ik het boek schreef. Als makelaar in be-
leggingen en verzekeringen leerde ik zoekende en 
ploeterende ouders kennen. Na mĳ n carrière richt-
te ik samen met mĳ n echtgenote Oudersnetwerk 
Vlaanderen op”, legt Marcel uit.
“Onze samenleving is meer individualistisch gewor-
den. Maar uit dat individualisme is ook een solidari-
teit ontstaan in de vorm van: ik bepaal zelf wel aan 
wie of wat, wanneer en hoeveel ik geef. Dat vertaalt 
zich dan in acties voor goede doelen zoals bĳ voor-
beeld baby Pia of de Warmste Week”.
De Beukeleer verwacht dat voor het eerst sinds 
Wereldoorlog II een generatie het minder goed zal 
hebben dan hun ouders. De man vroeg zich af hoe 
die generatie zich daartegen kan wapenen. “Ik be-
perk me in het boek tot vier werven: het begeleiden 
van de ouders, de fi scaliteit van de ouders, de com-
binatie van het grootbrengen van kinderen met het 
werk en de sociale bescherming van het individu”.
De Beukeleer doet merkwaardige voorstellen: hĳ  
wil niet meer dat het gezin als hoeksteen van de 
maatschappĳ  wordt beschouwd, maar wel het indi-
vidu. “Verder wil ik dat het mogelĳ k wordt langer te 
werken per etmaal, bĳ voorbeeld 12 uur. Velen doen 
dat nu al. Ik zou de werkweek helemaal anders or-
ganiseren. Werken doen we over andere dag, za-
terdag en zondag inbegrepen.  De schoolperiodes 
wil ik gelĳ kmatig verdelen in vĳ f blokken van zeven 
weken. Er zouden dan vier korte vakanties van twee 
weken zĳ n en een zomervakantie van zeven weken”.

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!

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

Blijf zelfstandig in de badkamer!
BIJNA ALLE HULPMIDDELEN

Ruim & stijlvol aanbod…

want een beetje klasse
kan echt geen kwaad!

Te huur: 1 slpk app. Veld-
str. 17. zicht op grote bin-
nentuin. 0479/381 137

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

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

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

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

Te koop inboedel salon, 
keukengerei, wol breima-
chines, eetk;, slpk, schil-
derijen, knutselmateria-
len. 14-18-19 december. 
10-17u Mishagen 138, 
Brasschaat. 0471/726 
407. 

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

TIJD VOOR 
CADEAUS!

Ontvang een GIFT CARD 
bij aankoop van een toestel!*

EXTRA OPENING ZONDAG 19 DECEMBER 
VAN 10 TOT 16 UUR.

Airfryer XXL
HD965090

GIFT CARD
€ 30*

Nu aan:

199ADVIESPRIJS
279

VERZILVER JE GIFT CARD!
1 Koop je deelnemend product in onze winkel.
2 Registreer je giftcard vóór 15/01/2022 
 op selexion.be/korting-giftcard.
3 Verzilver in 2022 je giftcard in onze winkel.

+
GRATIS 
recepten-

boek

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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.

In onze winkel werd de ontbijt-
en lunchruimte geruild voor een
uitgebreid assortiment wijnen.

Deze wijnen werden zorgvuldig geselcteerd op een 
optimale pairing met onze kaas- of charcuterieschotels.

Ons ontbijt leeft voort en vindt zijn weg tot bij u thuis.

Het leveren van uw ontbijt, of kaasschotel, doen we 
alvast gratis op zondag. Levering op andere momenten 
zeker bespreekbaar.

Wij maken uw feestje compleet!

De kaaslounge
Kaas- en wijnboetiek

Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

GRATIS OPHALING 
ELEKTRISCHE 
APPARATEN

Wasmachines, droog-
kast, ĳ skasten, diepvries, 
computers, stofzuigers, 
lampen, enz.
Info Bart 0492/543 007

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

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

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

BENIEUWD?
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

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

Plaats: Dienstencentrum, Prinshoeveweg 21  Ekeren

LEER NU BRIDGEN BĲ  BRIDGECLUB WILG & DONK!

Informatie & inschrĳ ving: Contacteer Manu Raedschelders
tel: 03 651 47 04 of via mail: wilgendonk@telenet.be

Wij werven aan:

DEELTIJDSE 
WINKELBEDIENDE 

32.5 uur
Volgens dit uurrooster

Week 1
Dinsdag-vrijdag: 6 uur tot 12 uur

Zaterdag en zondag vrij
Week 2

Dinsdag tot vrijdag: 12 uur tot 18 uur

Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met Imelda.

Of tel. 03/663.00.37

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst  | Transparante boekhouding

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

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

Tremelo  |  Leopoldsburg

Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat

Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be

03/651.25.39

www.janssenenjanssen.be

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

Uitslijpen van slechte 
voegen van terrassen 
+ terug opvoegen, ver-
vangen kapotte tegels, 
vervangen van putdek-
sels, enz. Gratis offerte  
0491/883 597

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

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

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

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familiefilms, dia’s, 
oude films (VHS, Hi8, 

super8, DV) op dvd/pc
Omnivid videoproducties

0497 489 457

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Wij kopen uw auto, 
diesel, benzine, export 
wagens oude of jonge 
wagens ook met schade 
Kenny en Tom directe 
betaling volledig vrĳblĳ-
vend. 0491 758 399

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



Brasschaatse Film,     Nr. 50,    15-12-2021  6

 
 

Haar schoondochter Denise Giebens Rombouts 
en haar kleindochter Ann Giebens 

 
melden u, samen met de familie, het overlijden van 

 
 

Lid van OKRA en Samana Driehoek 

Geboren te Brasschaat op 25 maart 1928 en er zachtjes 
ingeslapen in het WZC Salve op 4 december 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 Rustoord aan de Max Hermanlei. 

 
: Familie Mathilda Beerts 

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

demeyeruitvaart.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met kippenblokjes, pesto, rucola, 

- Salade met zoete aardappel, geitenkaas, knolselder, 

Warme Gerechten:
- Kalfsgebraad met champignonroomsaus, worteltjes, 

- Gebakken kabeljauwhaasje met preipuree, 

- Gebakken rijst met rode kool, wortel, witloof, geroosterde

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 14 december t.e.m. zaterdag 18 december

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

Graag vermelden van telefoonnummer, 
naam en dag van afhaling. 

Nieuwe feestfolder beschikbaar op 
www.patisseriecharlotte.be of in de winkel

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Maak kennis met een unieke vorm van massage 
voor de prijs van €50,-.

www.massagevanuitmijnhart.com

zoekt:

WINKELBEDIENDE
25u/week

FLEXI
voor zondag

Voor meer info:
0476 550 259 (Sabrina)

SCHILDERWERKEN

DS Brasschaat
0484 461 020

RENOVATIE
NIEUWBOUW

SPUITEN
MET VERFSPUIT

PARTICULIER
EN PROFESSIONEEL

KWALITEIT
GEGARANDEERD

BETAALBARE PRIJZEN

Vakantie LAST MINU-
TE Nieuwpoort: 50 M 
van dĳk, vlak bĳ winkels; 
1 slaapkamer, 4 perso-
nen, alle comfort. Kerst-
vakantie: 40 euro per 
dag (min 3 dagen), ga-
rage en verbruik inbe-
grepen + borg: € 125. 
w w w. d u i n e n v e l d . b e

Te koop. Infrarood cabi-
ne. Merk X-Trend. Even-
eens lichttherapie. Voor 2 
personen. B120 x D100 x 
H190cm. Prĳs € 500. Info 
Tel. 0468 210 252

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

EPC/Elektr. keuring
energie-epc@telenet.be

 of 0475/606 404

Te koop: Mantel Nerts 
top kwal. huis Dewit mt 
44/46 pv €250, koffieserv. 
Villeroy-Boch garden coll. 
31 st. vp €250 nw €800. 
03/646 75 65.

Te koop: relaxzetel merk 
Jori zwart leder. Nieuwe 
staat €1250 nw €3500. 
opdienserv. Wiskemann 
schepmot. 11 stuks €275. 
0484/991 910

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

Ik zoek huishoudelijk 
werk, poetsen, strĳk, ba-
bysit. 0486/944 454

Te koop propere golf-
ballen €50 voor 100. Tel. 
03/658 10 88

Gezocht: Wĳ zĳn een ge-
zellig gezin met 2 kindjes, 
Matthieu (11) & Claire (5). 
Wĳ zĳn op zoek naar ie-
mand die kan helpen met 
de opvang van de kids na 
school & hobby’s ged 3 
d/week. Eigen vervoer is 
vereist (regio Brasschaat). 
0479 363 972

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

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

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

0475/511 603

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

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

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

Te huur app. gelijkvl. 
Centr. Brass. 1 slaapk., 
grote living en tuin. Voor 
rustig pers. Pr. €850/mnd. 
tel. 0496/543 256
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De zee proeven in hartje Brasschaat?

Eindejaarsaanbod van 
viswinkel JEAN sur MER The Shop

Kerstmis en oudjaar vieren met een lekker vismenu, een 
plateau fruits de mer, kreeft of ander lekkers? JEAN sur 
MER The Shop lanceert een heerlĳk eindejaarsaanbod!

Stel zelf je menu samen - denk aan oesters, gerookte zalm, 
onze lekkere duurzame garnaalkroketten, kreeft en verse vis 
- of ga voor een kant-en-klaar culinair feestmenu 'Jean sur 
Mer by Hemmat'. 

Je vindt onze eindejaarsfolder op www.jeansurmer.be (kĳk 
bĳ ‘kerst- en eindejaarsfolder) of spring binnen in onze 
Shop op de Donksesteenweg 212 in Brasschaat! 

Theshop@jeansurmer.be

steunt startende handelaars

Gratis 
cool bag bij 

elke bestelling! 

LITERAIRE AVOND
met Ellen van Pelt over “Deze wereld is geen ergernis waard”. 

Biografie Roger Van de Velde.

Donderdag 16 dec. om 20u. in Theaterzaal Hemelhoeve.
In de jaren zestig van vorige eeuw bracht auteur/journalist 
Roger Van de Velde acht jaar door in de gevangenis. Hij was 

-

-
tijd. Hij was meer dan een verslaafde achter tralies. Van de 

-
nalist en bovenal een groot schrijver.

van Roger Van de Velde uit te schrijven.

-
schaat met de steun van Literatuur Vlaanderen.
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be

DRINGEND GEVRAAGD!

BEKWAME CHAUFFEURS(m-v) 
VOOR ANTWERPS HAVENGEBIED

Vervoer van rivierloodsen naar de schepen of vice versa
Werken in achturen shiften.

Jouw profiel:

Interesse?

HUUR EEN STUUR bv

Vrouw zoekt poetswerk, 
koken, babysit en zorgda-
me. Eng. 0465/307 287

Elektriciteitswerken 
groot & klein. verlicht. 
depan. 0498/289 024

Paardeweide te huur 
te Brasschaat, Garçon-
dreef. Stal len, water, 
elek. aanwezig. 7500m² 
0475/541 027

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

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

Gevraagd: Oude brom-
fiets, jukebox, flipperkast,
buitenboordmotor, oude
benz inepomp boot , 
oude wapens, reclame-
borden, ect. +31 646 
331 823

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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
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parkbodeactueel

Kerstversiering voor onze
getroff en zustergemeente

Gemeentescholen Gibo Driehoek, Gibo Heide, Gibo Mariaburg en 
De Wingerd, Toverbos, Mater Dei Driehoek, Sint-Ludgardis en De 
Vlinder knutselden kerstversiering bij elkaar om onze zusterstad 
Bad Neuenahr-Ahrweiler te ondersteunen. Alvast een dikke merci 

aan alle leerkrachten en leerlingen die een handje toestaken.   

Overstromingen richtten in onze 
zusterstad Bad-Neuenahr Ahrweiler 
(BNA) afgelopen zomer een enorme 
ravage aan. In oktober ging een 
delegatie van ons gemeentebestuur 
naar BNA om fi nanciële steun te over-
handigen. Toen kwam de vraag om 
onder meer kerstversiering voor de 
inwoners van de stad te verzamelen. 
Heel wat kerstversiering, opgeslagen 
in de kelders van onder andere de 
scholen, was namelijk weggespoeld 
of verwoest.

Schrĳ fmarathon 
Amnesty International

Brasschaat doet mee met ’s werelds grootste 
mensenrechtencampagne.

Schrijf een brief en verander een leven. 

Tijdens de Schrijfmarathon - elk jaar 
rond 10 december, de Internationale 
dag van de Mensenrechten - schrijven 
mensen wereldwijd stapels brieven 
naar machthebbers om hen onder 
druk te zetten het onrecht in hun land 
aan te pakken.

Dit jaar eist Amnesty International 
gerechtigheid voor tien moedige 
mensen en groepen. Onder hen een 
journaliste uit de bezette Westelij-
ke Jordaanoever die met de dood 
bedreigd wordt, een milieuactivist uit 
Guatemala die gevangen zit omdat 
hij een van de heilige rivieren in zijn 
land wil beschermen, een Mexicaan-
se vrouwenrechtenactiviste die een 
schietpartij door de politie overleefde 
en een Oekraïense ngo die al verschil-
lende keren werd aangevallen omdat 
ze opkomt voor LGBTI+-rechten. 

Laat ook je stem horen tegen dit on-
recht en schrijf mee. Elke actie telt!
Je kan thuis schrijven, online deel-
nemen of zelf een lokale schrijfactie 
organiseren met vrienden, familie, 
buren of collega’s. 

Je kan in de bib voorbeeldbrieven 
vragen en ter plekke in je pen kruipen 
of je kan ze downloaden om thuis te 
schrijven. 

Je brieven deponeer je tijdens de 
openingsuren in onze brievenbox in 
de inkomhal van de bib. 

Vorig jaar werden wereldwijd meer 
dan 4.496.875 brieven, kaartjes en 
handtekeningen verstuurd. Vier van 
de tien mensen voor wie we schreven 
zijn intussen vrij!

Meer weten?  amnesty-international.be/schrijfmarathon

Het Brasschaatse gemeentebestuur 
vroeg op haar beurt aan alle Bras-
schaatse basisscholen om kerstver-
siering in elkaar te knutselen voor de 
inwoners uit onze zusterstad. En maar 
liefst acht scholen gingen op deze 
vraag in. Alle zelfgemaakte kerst-
versiering vertrekt binnenkort naar 
Duitsland.  

De knutselopdracht kadert in een 
reeks acties die Brasschaat heeft  op-
gezet om onze zusterstad te helpen. 
Eerder tastten het gemeentebestuur 
én onze inwoners in hun buidel om 
BNA fi nancieel te ondersteunen. 
Het GIB organiseerde een succesvolle 
loop- en fi etswedstrijd en kon zo ook 
21.000 euro overhandigen aan onze 
zusterstad.

Alle zelfgemaakte kerstversiering 
vertrekt weldra naar Duitsland.  

Luidkeels 
zingen voor
lekkere dingen

Het gemeentebestuur 
zet graag de traditie, 
waarbij zangertjes van 
deur tot deur gaan, in 
de kijker.

Nieuwjaarke Zoete op oudejaarsdag, 
Driekoningen op 6 januari ... Om 
deze traditie wat kracht bij te zetten, 
verdelen we - zolang de voorraad 
strekt - zingzakken aan de kinderen 
die van plan zijn luidkeels te zingen 
voor lekkere dingen. 
Je kan een exemplaar ophalen bij 
de bib of aan het onthaal van het 
gemeentehuis.

Meer weten?
favv-afsca.be/consumenten
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Het laatste levensblad is gevallen, 
het was goed samen te zijn.

Tony De Visser
Gesterkt door Gods zalvende liefde.

Geboren te Antwerpen op 16 januari 1943
en ingeslapen te Malle op 2 december 2021.

Dit melden u:

Harold De Visser en Lara Kruysweegs
  Kato
Serge De Visser en Ilse Callens
  Ilja 
Sven en Ingrid Rens - De Visser
  Valérie, Renée

zijn kinderen en kleinkinderen
Wim † en Elisa Praet-De Visser

zijn zus
Dirk Praet
Peter en Martine Vandervelden-Praet en kinderen

zijn neven en nichten

Het afscheid van Tony heeft plaatsgevonden in alle 
stilte, waarna we zijn urne hebben bijgezet 
in het Urnenbos te Brasschaat-Rustoord.

Rouwadres: 
Fam. De Visser-Callens, 

Breugelhoevestraat 46 - 2560 Nijlen
www.condoleances.be/tonydevisser

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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…

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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

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

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

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

l i e f s t  i n 
gde st. Mag oud zijn. 
0495 529 527

het beste dessertidee 
voor de feestdagen!

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

voor 
uw 2-jaarlĳ ks onderhoud 
gasketels, schoorsteenve-
gen met reinigingsattest 
0468 212 868

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

ronny.kanora@telenet.be 
Snoeien en vellen van 
b o m e n ,  w i n t e r k l a a r 
m a k e n  v a n  t u i n e n . 
Tuinwerken Ronny Ka-
nora  0477/306 423. 

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

Gezond slank, meer 
energie met Herbalife. 
0479/995 582

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Leegmaken van uw wo-
ning van kelder tot zol-
der 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

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

 prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳ k, 
gr. terr. zeez., zonk., wifi , 
Tv.-Vl., vrĳ  16/1-31/1/22, 
alle comfort. 03/326 13 87

 
komt aan huis. Agnieszka.
0484 949 951

1 slpk app. Cen-
trum Brasschaat 1+2e 
verd. €760. 0496/282 107
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 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

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

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

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

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

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

13/12 t.e.m. 23/12/2021
zolang de  voorraad strekt

1 bon per klant

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN

SALADES EN GROENTJES

steunt startende handelaars

Bredabaan 474 Kaartseplein 9
2990 Wuustwezel 2930 Brasschaat
03 669 94 94 03 653 19 98
www.relexverzekeringen.be

We staan voor je klaar:
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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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

ook zat. + zon. 
0486/430 828

moet je bĳ  Klus&Zo 
zĳ n. 0499/103 000

€500. Gas 
en water incl. Vrĳ  2 dec. 
0475/514 399

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

 plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

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

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

BIN proximus Brasschaat
Beste BIN-lid, Proximus vernieuwt zĳ n glasve-
zelnetwerk. Hierdoor doen ze onderzoeken 
in kantoor- en appartementsgebouwen.
Wanneer een medewerker van Proximus zich 
aanbied, kan u deze herkennen aan volgende
kenmerken:
- Fluo-vest
- Badge van Proximus & Go4Fiber
- De bezoeken gebeuren samen met 
 de eigenaar of syndicus
- Bewoners krĳ gen vooraf een brief in de bus.
Met vriendelĳ ke groeten
HINP Guy Quick Guy
BIN-verantwoordelĳ ke
PZ Brasschaat
Pz.brasschaat@police.belgium.eu

Shopping



Brasschaatse Film,     Nr. 50,    15-12-2021  13

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

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
Gratis levering

in
Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

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

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

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

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

Klus&Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige  
klanten fi jn nieuwjaar

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

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

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

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

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

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

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

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 mogelĳ k. In de 
spits is het een rit van 20’. 
0475 386 827

@ rap moet gaan bel 
Klus&Zo 0499/103 000

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

Gelnagels Shellac, 10 
jaar ervaring na telefoni-
sche afspr. 0489/570 460

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrĳ blĳ vend 
0488 335 873
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Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

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

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

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

MAANDAG    20
DINSDAG     21
WOENSDAG   22
DONDERDAG    23
VRĲ DAG        24
ZATERDAG     25

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

MAANDAG    13
DINSDAG    14
WOENSDAG   15
DONDERDAG       16
VRIJDAG      17
ZATERDAG       18

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP 
24 EN 25 DECEMBER

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

Fleur Claerhout, 01 december 2021, Zwijndrecht

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

Tom van Nunen
Geboren te Kortrijk op 7 oktober 1961

en thuis overleden te Brasschaat op 23 november 2021.

Het afscheid heeft plaatsgehad in intieme kring.

www.condoleances.be/tomvannunen

03 650 15 15  ·  SERENI.BE
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Engel & Völkers Brasschaat  Bredabaan 280  2930 Brasschaat
Tel. 03-658 12 00  brasschaat@engelvoelkers.com  www.engelvoelkers.be

Wĳ  hebben een goede neus als het erom gaat 
de juiste koper voor uw eigendom te vinden.

Steeds op zoek naar woningen.

TE KOOP

TE K
OOP

TE K
OOP

TE K
OOP

TE K
OOP

TE K
OOP

TE K
OOP

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


