
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Alle info en vestigingen op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE KERST

Bloemschikdemo Kerst
donderdag 7 december, van 14u tot 16u

Bloemschikworkshop Kerst
donderdag 14 december, van 14u tot 16u

Bloemschikworkshop Tafelstuk
donderdag 21 december, van 14u tot 16u

Onze winkel is 
extra open op

maandag 11/12 en maandag 18/12, 
van 9u tot 18u

Kerstavond, zondag 24/12, 
van 9u tot 17u

Kerstdag, maandag 25/12, 
van 10u tot 16u

 valt deze week in uw bus!EINDEJAAR
SFOLDER 

 Boordevol ideeën voor uw

eindejaarsgeschenken ;)

Onze

Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat
T. 03 633 09 88

info@o-j-h.be | www.o-j-h.be

KOOP BELGISCH,
KOOP KINTO

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03/225 50 00   -   0478/42 27 57

Mariaburg - Brasschaat

WIJ HEBBEN ALLE SOORTEN STOFFEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    -    Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

    

DE GELDER
FASHION

Suits Direct
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

03/651 85 14 • ma: 10-17u wo-za: 10-18u di gesloten

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

Wegens groot succes: 
Broekenactie verlengd t.e.m 10 december!

Bij aankoop vanaf 
2 MEYER broeken  
-20% KORTING

Zondag 10, 17, 24 en 
31ste december zijn wij open! 

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

SCHRIJNWERKER (M/V) 
voor het verwerken van plaat- en houtmaterialen

- u staat in voor het bedienen van CNC-machines 
 voor houtbewerking
- u hebt een goed technisch inzicht en kan technische 
 plannen inschatten
- u werkt nauwkeurig en hebt oog voor service en kwaliteit
- u werkt zelfstandig maar bent eveneens collegiaal ingesteld

- een boeiende job met voldoende afwisseling
- begeleiding en ondersteuning tijdens de opstartfase
- een correcte verloning

MAGAZIJNIER (M/V) 

- algemene assistentie in het magazijn
- uitvoeren + klaarmaken van bestellingen
- assistentie bij het laden en lossen van bestellingen

Interesse?
Stuur uw kandidatuur (+ C.V.) naar stephan@tilborghshout.be

Tilborghs Hout en Interieur bvba, Onderzeel 7, 2920 Kalmt-
hout 03/666.81.14

Dankbaar om de mooie jaren
melden wij u het heengaan van

Guido Roofthooft

echtgenoot van
Lieve Gladines

Geboren te Antwerpen op 1 juli 1947
en door liefdevolle zorgen omringd

 thuis te Brasschaat overleden
 op 24 november 2017.

Dit melden u:
Lieve Gladines,

zijn echtgenote;
Lisbet Roofthooft, Jana, Inne, Kato
Bart en Vanessa Roofthooft-Richter, Laura, Xander,
Koen en Coralie Roofthooft-Kam, Ilyas,
Barbara en Yves Roofthooft-Bruyninckx,

zijn kinderen en kleinkinderen;
Mevrouw Tiny Cuyvers - † Charles Roofthooft

zijn moeder ;
Frank en Greet Dewachter-Roofthooft,  
kinderen en kleinkinderen,
Joris en Chris Gladines-Nuytemans,  
kinderen en kleinkinderen,
† Koen Gladines en kinderen,

zijn zus, schoonbroers en schoonzus, neven en nichten.

Het afscheid heeft plaats
op vrijdag 8 december 2017 om 14 uur,

in Tuin aula Quirijnen I Sereni, Augustijnslei 58, Brasschaat.
De urne krijgt een plekje in huislijke kring.

Met dank aan:
thuisverpleging ‘De Helpende Handen’ en Coda Hospice.

Condoleren :
Van Hemelrijcklei 39 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/guidoroofthooft

Quirijnen 03 650 15 15

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

Kinderboerderij Mikerf heeft op de uitreiking van de Hospitality 
Awards, de award voor het beste personeelsteam “all over”, ge-
wonnen! De Brasschaatse kinderboerderij nam daarnaast ook 

zaak in ontvangst. Elk jaar worden de Hospitality Awards uitge-
reikt aan horecazaken die zich onderscheiden in klantvriendelijk-
heid, gastvrijheid en service aan de klant.

KINDERBOERDERIJ MIKERF 
WINT AWARD VOOR BESTE 

PERSONEELSTEAM

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

zaterdag 16 december 2017 
om 20.30 uur in samenwer-
king met Cultuurcentrum 

is ongetwijfeld een van de al-
lergrootste Nederlandstalige 
liedjesmakers van de vorige 
eeuw. En zeker ook de meest 
eigenzinnige. Hij schreef on-
telbaar veel prachtige num-
mers en bracht deze op een 
totaal eigen wijze. Zijn songs 
komen uit het diepste van zijn 
ziel en hij gaf ze de meest 
persoonlijke invulling. Hij 
maakte van elk lied een klein 
theaterstuk. Ramses kun je 
niet nadoen, maar zijn oeuvre 
verdient wel een hommage. 
Dit kan alleen door zijn num-
mers te bewerken en ze een 
eigen interpretatie te geven. 
Twee jonge Vlaamse zan-
gers gaan de uitdaging aan. 
Zij selecteren die liedjes die 
het best bij hun persoonlijk-
heid passen, elk in zijn eigen 
stijl en vanuit zijn eigen ge-
voel! Ze doen dit  samen met 
Della Bosiers, vervangster van 
Liesbeth List, en een gastar-
tiest.  Pianist Dirk Schreurs, 
misschien nog eigenzinniger 
dan de zangers, tekende voor 
de arrangementen. Hij stelde 
een top trio samen, in een so-
bere bezetting die alle ruimte 
laat aan interpretatie, passie 
en inleving. In de traditie van 
de legendarische Louis van 
Dijk. Drie instrumenten en drie 
stemmen: in de sfeer van de 

brengen deze zes ervaren ar-
tiesten een theaterprogramma 
dat het  niet moet hebben van 
de show, maar wel van de 
intensiteit en confronterende 
kracht waarmee de nummers 
van Ramses vertolkt worden. 
Prijs:  € 16 voor vrienden 
van Cultuurcentrum en leden 
Davidsfonds in VVK. € 18 voor 
anderen, + € 1 aan de kassa 
Plaats:  Ruiterhal, Gemeen-
tepark 10. Reserveren: www.
davidsfondsbrasschaat.be of 
Johan Cruysweegs – tel. 03 
651 51 60, activiteiten@da-
vidsfondsbrasschaat.be 

Heer 63 j. z. zorgen w.k.m. 
jongere dame tot 60 j. met 
pit & klasse. Hou van cult. 
reizen etc.  Veel vrije tijd. 
Ben z. kid & bol prof. uit. 

op 0474/441 700. Ik bel u 
nadien op.

Schilder zoekt werk,
Nederlandstalig
0483/ 483 936

Brasschaat Bre-
dabaan (boven Delhaize) 
mooi inger. ruim app. 2e 
verd. met lift, grte liv. 2 
slpk. Inger. kkn en bdk. 
Alles nw geschild. Ter-
ras en garagebox. Bevr.: 
0473/322 658
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Na de investeringen in een nieuw dak, 
extra isolatie en een ventilatiegroep gaat 
de gemeente investeren in een nieuwe 
verlichting voor jeugdhuis HobNob. 
We investeren deze legislatuur meer dan 
80.000 EUR in ons jeugdhuis. Daarmee 
is een grondige update uitgevoerd.

De verlichting wordt vervangen door 
door LED-verlichting. Dit zal het ener-
gieverbruik sterk verminderen. Daarnaast 
gaan we ook het podium later herstellen 
en een nieuw toegangssyteem via bad-
ges laten installeren. Hierdoor kunnen 
er meer muziekgroepen repeteren in 
HobNob. 
Minstens even belangrijk dan een goed 
gebouw, is een goede werking van het 
jeugdhuis. Volgende jaar zal de gemeente 
samen met het jeugdhuis een project 
voor muziekeducatie opstarten. Er 
komen workshops rond hiphop, DJ, slam 
poetry, … 

Niels de Kort,
schepen van jeugd, 
wonen 
en feestelijkheden

 Update 
jeugdhuis

Z e t e l b e d r i j f

Raamdecoratie, tezamen 
met uw zetels, mooi 
op elkaar afgestemd, 
het is perfect mogelijk.  
Stores, sierpanden of 
sluitgordijnen,
binnenzonnewering. Plicé-, 
paneel- en rolgordijnen.
Wij staan garant voor 
een perfecte confectie en 
plaatsing. 

 
www.HERFIL.be

RAAMGARNIERING

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Bredabaan 1007   I   2930 Brasschaat   
03 663 57 25   I   www.electroquirijnen.be

uitzonderlijk open 
op zondag 17 en 

zondag 24 december
van 10 u. tot 16 u.

Delonghi
koffi  ezet Distinta

Delonghi
toaster Distinta

Kom gerust even langs voor nog meer cadeautips!

ONZE 
CADEAUTIPS!

Delonghi
waterkoker Distinta

Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

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 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 965
 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. 0.687.426.924 

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Ik zoek iemand voor pri-
véles Italiaans(theorie en 
conversatie/ beginners-
niveau)die bij mij thuis 
kan komen lesgeven. Tel: 
0478 742 617 

Te koop: 4 x ticket Thea-
ter FroeFroe 'Gitte' (12+) 
op 2 febr. 2018 CC Merk-
sem, 10 EUR/ticket gsm 
0479 415 374 

Een echt olieverfportret 
van uw (klein)kinderen, 
een onvergetelijk kado! 
Meer info op
www.petragruiters.com 

Lieve oppas met erva-
ring gezocht voor kindje 
van 10 maanden oud 
voor 2 of meerdere dagen 
per week 0485/281 058

trainer en kom bij de klant 
aan huis. Meer info op
www.judithpersonaltraining.be

CULTUURCAFÉ
Brasschaat

In de REMISE in het park van 
Brasschaat op 13 december 
om 20u met sfeervolle muziek 
en kunstige glasklanken van 
Jan Van Gucht. Gratis. Meer 
info bij 0486/895054 Made-
leine Nieuwlaat voor de Cul-
tuurraad
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Bredabaan 251
2930 Brasschaat

“bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00

info@gdfashion.be
josephRibkoff.com
open: di. t/m zat.

11u-18u

Fashion & Shoes

Beschikbare maten
Collectie 34 t/m 50

Schoentjes 35 t/m 42

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 6 december
Sinterklaas
Wortelsoep

Kalkoen met Spaanse 
sinaasappeltjes

Speculoospudding

Donderd. 7 december
Dagsoep

Chipolatta met witte 
kool in witte saus

Vrijdag 8 december
Dagsoep

Bouillabaisse

Maand. 11 december
Dagsoep

Fricassé van 
kip en groentjes

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze  “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 
avonds op verzoek van 

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht per direct voor versterking van ons team: 

PLAATSER ZONWERING MET ERVARING
Info: Dhr. Praet 0472/922 464

In 10 weken tijd van 0 naar 5 km lopen of zelfs verder opbouwen tot een 15 km-loop. Meer dan 50 
enthousiaste AC Break joggers hebben deze prestatie geleverd. Ook schepen van sport, Adinda Van 
Gerven, legde de afstand af. Zij dankte de begeleiders  Felix, Willy, Jef en Frank  en moedigde de 
deelnemers aan om verder te blijven joggen. “Dit diploma is geen einde, maar het  begin van een 
aangename, gezonde  én sociale sportloopbaan”, aldus de schepen.

GESTART, DIPLOMA GEHAALD EN…BLIJVEN JOGGEN!

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

LUDIEK
2e hands dames 

merkkledij, schoenen 
en handtassen
Een vaste waarde 

in luxe handtassen, 
Delvaux, LV, Gucci,...

Ludiek Boutique

Bredabaan 356 (naast Brasschaatse Film)
Zo. - Ma. gesl. • 03/652 00 92

Te huur: Zr ruim app over 
gem. Brass. , Bredabaan 
249, met zicht op plein. 
Vlak bij all wink. openb. 
verv. en park; Sp. veiligh. 
deur! Gr liv, rme afz; kkn 
met toest. Overal parket, 
bdk, afz. toilet. 2 gr slpks, 
Terr. 12m² aan de achterz. 
Berg. op app + extra kel-
der. Overal dubbel gel.w. 
glas. Park. pl. (of extr 
overd. mog; Gn huisd. 
toegel. € 945/mnd info en 
bez. 03/633 16 59

Algemen elektr. en reno-

bin 24 u. 0489/396 555

Collecties. Ik koop LP 
45T Jazz t/m pop. cd, dvd, 
strip, boek. 0475/376
496. p.o.t.k.

Man zoekt werk: m. erv. 
bezetten, schi lderen, 
bin.+bui., ramen en deu-
ren, tuinwerk. € 13 p/u. 
0492/148 886

Te huur: app. 2 slk. kl. 
terr. Inloopdouche, ga-
ragebox, Vuurkruisenlei 
48, Brassch. Prijs: € 750. 
0493/652 544

Te koop gevraagd: Spul-
len van zolder, curiosa, 
allerlei. 03/663 65 70

Te huur: Gr. app  met 3 
slk in c. Brassch. Bredab. 
119 vlak bij alle winkels 
en park. Ruim app, gr 
liv en hal op parket, afz. 
kkn en bijkkn, 3 slpks 
op lam. en terras. afz. 
gar. en extra berg. in de 
huurpr. inbegr. €940/mnd. 
Kan zonder gar. gehuurd 
worden. min. € 65. Gn 
huisd. toegel. Meer info & 
bezicht.  03/633 16 59

Te koop: 3 houten bu-
reautafels + verrijdb. la-
deblokken, 3 rolwagens, 
3 stoelen. € 250.
03/663 48 00
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OPEN VERANDA DAGEN
za. 9 & zo. 10 december telkens van 10u - 17u

Speciale voo rwaar den 

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S • TUINKAMERS & WOONKAMER UITBREIDING

GRATIS ONTWERP & VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Zoek niet verder wij realiseren uw droomveranda of woonkamer uitbreiding en begeleiden u tijdens het hele bouwproces. Op maat van uw wensen en budget stellen we met u 
een ontwerp samen. Van fundering tot vloer- en bezettingswerken, alles wordt geregeld. Wij beschikken zelfs over onze eigen professionels voor elektro, centrale verwarming 
of sanitaire aanpassingen. Kom langs tijdens onze Open Veranda Dagen en ervaar onze expertise en meer dan 35 jaar ervaring.
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KOM NU
LEVIS ATELIER 

ONTDEKKEN
BIJ MOLENBERGHS 

VERFSPECIAALZAAK

Paalstraat 317 • Schoten • T. 03 658 58 29
Open: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur

zaterdag van 9.30 tot 16 uur., zondag gesloten
UITZONDERLIJK OPEN: 

zondag 10 & 17 dec. van 11 tot 15 uur en 31 dec. van 10 tot 17u

MOLENBERGHS VERFSPECIAALZAAK

De perfecte kleur? Technisch advies?
Of gewoon een beetje motivatie?

Wij staan klaar om al je verfvragen 
te beantwoorden.

MET DEZE ADVERTENTIE GRATIS 
FLES CAVA BIJ AANKOOP VANAF 

€ 100 LEVIS ATELIER PRODUCTEN

VERKOOP VAN 
KERSTBOMEN

in alle maten, 
met of zonder wortel

VERKOOP 
VAN FEEST-
VUURWERK

Nordman,
Blauwspar,

Groene 
Spar,
enz...

Meer info: www.festijnevents.be

Bredabaan 1227 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 663 36 44

Kerst en Nieuwjaar 2017

Feestmenu’s
Kerstmenu: € 49,-

of

***

***

of

***

Nieuwjaarsmenu: € 59,-

of

***

***

of

***

of

***

of

***

Kerst- & Nieuwjaarsmenu

voor de Kids: € 25,-

 BUFFETTEN:
(incl. Kerstbouche of Sylvestergebak)

(prijs per persoon)

 Koud Buffet 1 € 33,-

 Koud Buffet 2 € 37,-

Koud en Warm Buffet € 46.50

Saladbar
(incl. bij elk buffet)
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

De Ridder in het Kasteel

44e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
10 december 2017 11u - Kasteel van Brasschaat
Gratis inkom -  Ook voor niet-leden

Wie al eens graag in de file staat, weet waarheen: Antwerpen en omstreken. 
Alle dagen prijs, maakt niet waar of hoe laat.

Annick De Ridder, N-VA-fractieleider in de Senaat en Vlaams Parlementslid 
heeft van mobiliteit en openbare werken haar stokpaardje gemaakt. 

Zij brengt vastberaden een hoopvolle boodschap: "We zijn alle aders aan het 
schoonmaken, alle nodige bypasses worden aangelegd. Nog even geduld en 

je fietst en rijdt weer fluitend door de stad, zonder files."

zoekt om het team te versterken:

VOLTIJDSE 
COLLEGA 

38u.

en

FLEXIJOB/
STUDENT

min. 18j • voor maandagavond (bar en  zaal van 18u tot 00u)

Info: Nathalie Van Thillo 0497/104 141 of info@entrez.be

Hoogboomsteenweg 183 •  te Kapellen-Hoogboom

Typen, mailen of printen? Leer werken met de computer
Ben je een echte beginner op de computer?
Volg dan bij ons computerlessen!
Lessen vanaf januari op donderdagvoormiddag.

35% korting? Leer beter rekenen 
Rekenen heb je nodig in het dagelijks leven en op het werk,
maar ook om je kinderen te helpen met huiswerk.
Er zijn rekencursussen op verschillende niveaus.
Lessen op maandagavond.

D of DT? Fris je Nederlands op
Fris je taal op uit interesse, voor een opleiding of voor je werk.
Leer vlotte zinnen maken en zonder fouten schrijven.
Herhaal de regels voor spelling en grammatica. 
Lessen op dinsdagvoormiddag of dinsdagnamiddag.

Meer zelfvertrouwen? Volg een cursus “Zeker van jezelf”
Wil je meer zelfvertrouwen?
Vind je het soms moeilijk om nee te zeggen?
Leer luisteren naar anderen, omgaan met kritiek
en complimentjes, nee zeggen en je mening geven. 
Lessen vanaf januari op donderdagnamiddag. 

Open School Antwerpen
Gratis cursussen voor volwassenen

• Gratis
• Stap voor stap
• Op een rustig tempo

Bel ons en schrijf je in: 03 230 22 33

www.basiseducatie.be/antwerpen

• In Kapellen (Kazerneweg 2, Hoogboom) 
• We geven ook andere cursussen 
 in Antwerpen centrum
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Absolute Service WERFT AAN! 
Wil jij deel uitmaken van een professioneel team? Wil jij onze klanten helpen in hun huishouden?
Hou je van huishoudelijke taken zoals poetsen, strijken, boodschappen doen en eventueel koken?

Dan hoor je thuis bij Absolute Service!

Absolute Service is een dienstenchequebedrijf in Noord-Antwerpen. Momenteel hebben we verschillende vacatures openstaan in Kapellen,
Brasschaat, Schilde, Schoten, Wommelgem.

Wij bieden: een hoger loon dan wat gebruikelijk is in de sector, een eigen bedrijfswagen (je betaalt enkel het wettelijke voordeel ‘alle 
aard’ op deze wagen en je hebt verder geen kosten aan de wagen), ook voor privégebruik, werkkledij of werkkledij-vergoeding, transport-
vergoeding, afwisselend werk met dienstencheques, vaste klanten in uw buurt, een flexibel uurrooster, op maat van je persoonlijke situatie.

Wij vragen: een passie voor huishoudelijk werk, discretie en betrouwbaarheid, zelfstandig kunnen werken

Interesse? Aarzel niet langer en contacteer ons! Wie weet word jij onze nieuwe VIP-collega!
Absolute Service - Hoogboomsteenweg 243/3 - 2950 Kapellen - 03 317 04 70 - www.absoluteservice.be - info@absoluteservice.be

 

Nieuwe stoffenwinkel 
te Maria-ter-Heide 

Workshops 
Voor gevorderde en beginnende naaisters

Mooie uitgebreide collectie modestoffen 
Met speciale aandacht aan coole jongensstoffen  

Ook fournituren, dus alles om te naaien

Kerkedreef 2 • 2930 Brasschaat
info@stoffenheide.be
www.stoffenheide.be

 volg ons 

STOFFENHEIDE

M
et
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te

un
 v

an
 

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

SCHRIEK 362 • 2180 EKEREN • 03 605 63 60
WWW.LEGANNAILS.BE • INFO@LEGANNAILS.BE

6 WINNAARS FEESTPAKKET TWV € 150 pp

DANK VOOR JULLIE TALRIJKE OPKOMST 
Volg ons op facebook

APRIL 2018

Van Laere Kaasmeester Lourdon
 Les tartes de Françoise

 Le Muguet

 Slagerij Gysels
 L’ Antipasto
 Poule & Poulette

DIT WAS DE TWEEDE EDITIE VAN

VOLGENDE EDITIE BRASSMAAKT

2e lichtjestocht OLO vzw
‘Er was eens… een

verdrietig Sneeuwwitje’
vrijdag 15 december 2017, 17u - 
22u Miksebaan 264, Brasschaat. 
Voor medewerkers en familie 
voor leerlingen en familie voor 
cliënten en familie voor buurt-
bewoners. Kom samen met je 
familie of vrienden genieten van 
een wandeling op het sprook-
jesachtig verlicht domein van 
OLO vzw. Maak kennis met vele 
verlichte sprookjesfiguren en 
help Sneeuwwitje om haar ver-
loren gelopen kaboutertjes terug 
te vinden… Daarna kan je op 
ons centraal plein genieten van 
stapels pannenkoeken, heerlijke 
soep, een Kerstbiertje of andere 
drankjes. Op vertoon van deze 

-
koek. Meer weten over OLO vzw? 
Bekijk onze site: www.olo.be
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10 december van 13-17u

17 december van 13-17u
 U kan dan de volledige collectie 
 van Theo in de winkel vinden!

KERSSTTBALLENSHOW

Bredabaan 220 I 2930 Brasschaat I 03 344 66 58 I mr-boo.be
www.facebook.com/mrboobrasschaat  mrboobrasschaat

Open di t.e.m. zat: 9u30-18u | zo en ma gesloten

BRILLEEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENNZEN
OOOGONDERZOEK - HOORCENTRUMM

Bij elke aankoop krijgt u een kerstbal uit 
de boom en maakt u kans op tal van prijzen!

THE PLACE TO BE OP 
WOENSDAG 6/12 VAN 

10 TOT 17 UUR
Voor Sinterklaas, Zwarte Piet 
en alle creatievelingen. is zeker 
ANTVERPIA, st.Antoniuslei te 
Brasschaat-Mariaburg. Waar 
jullie kunnen snoepen van 

glühwein, ijskreem enz enz......
Ook toverde onze kok een fees-
telijk menu uit zijn kookpotten 
(op voorhand bestellen !). Be-
zoek onze zeer vescheiden en 
“wereldberoemde” tentoonstel-
ling van de prachtige werken 
gerealiseerd door de deelne-
mers aan de verschillende cur-
sussen bv. Patchwork/Quilting, 

Kantklossen, Bloemschikken 
enz. enz. Vele originele ge-
schenken en versieringen kun-
nen gekocht worden aan kleine 
prijsjes! Ook zelfgemaakte kon-

mmmmmm !!! En, last but not 
least, in het “winkeltje” van de 
leden van de Quilt-Kunstkring 
“In de Hoven van Plaisantie” 
zijn ook dit jaar weer heel veel 
feest-aanbiedingen. Bv 1/4 m 

van alles (ook panelen en pak-
ketjes)  5 stuks kopen plus 1 
gratis !  Sla je slag !
Weer grote keuze van tweede-

voordele van goed doel) 
ALLEMAAL VAN HARTE WEL-
KOM !!! Tevens wensen we jul-
lie allemaal ZAAAAAAAALIGE 

!!! En, schrijf alvast in voor onze 
nieuwe en zeer interessante 
cursussen ??????

ORGANISTATIE 
NEOS BRASSCHAAT

Voordracht Patsy Sörensen. 
Loc. Kaveltafel, Van Hemelrij-

dag 14 december om 14 uur.
Mensenhandel- pooiers- uitbui-
ting en rechten van prostituees 
alsook?? Uw deelname beves-
tigen voor 11 december (tot 13 
december onder voorbehoud)  

te betalen ter plaatse voor 
aanvang voordracht.

www.antwerpfvg.org 
zoekt boeken:  Hist. , 
Phil., Gnostiek, Theol., 
ect. 03/651 57 44 - 03/830 
51 58 - 0495/341 485

KFC Exc. Kaart
zaterdag 9 december

zondag 10 december

Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

jeugd@excelsior-kaart.net

KFC Brasschaat
zaterdag 9 december

zondag 10 december

Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  

gmail.com

Unieke koop: 2 x 3-zit 
zetel in leder. Aangekocht 
5/12/2016: bij Meubleta in 
Brecht. Kl.: Antracietgrijs. 
Prijs per 3-zit: € 1000. Tel. 
0474/880 530

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, platen, kot, ga-

Goedkoop verwijderen 
van hagen, met wortel en 
afvoeren. 0487/715 534

Voor ons kinderdag-
verblijf zoeken wij nog 
twee kinderverzorgsters 
op zelfstandige basis voor 
Ekeren. Interesse? bel 
0496/923 556 

Toerisme Brasschaat
Een klein gebaar…een fijn 
geschenk. Siermanden (groot 
en klein) met onze streekbieren 
vanaf nu beschikbaar op het 
kantoor Toerisme  (ingang BIB 
centrum).

Te koop:Winterbanden 
op stalen velgen. Prijs 
ovtk. 185-60-R15. Tel. 
0476/418 769

Goedkoop verwijderen 
v. bomen, hagen, conife-

Zaaien van nieuwe gazons, 
gratis off. 0487/715 534

Leegruimen van  tui-
nen.  Planten en strui-
ken verwi jderen.  Gr. 
o f f .  0 4 8 7 / 7 1 5  5 3 4

FEMMA BRASSCHAAT
START  6-DELIGE CURSUS 

BEZIGE BIJTJES 2018
Borduren en  allerlei handwerk

Opruimen van tuinafval 
met container en graaf-
machine. 0487/715 534

KWB Driehoek “Lente-
koken onder mannen”

koken onder mannen. 

Voor inschrijvingen en infor-

Te koop: Instapklare half 
open bebouwing. Kind-
vriendelijke buurt/straat. 
Volledig gerenoveerd met 
hoogwaardige materialen. 
Vraagprijs 399.000 euro. 
De Beelenlei 15 in Bras-
schaat. tel. 0473/978 535

Vrouw zoek t  werk , 
poetsen, stri jk en an-
der werk. 0467/708 863 

De Paddestoel
Merkkleding nieuw en 
tweedehands is op za-
terdag 16 december 
uitzonderlijk geopend 
van 10 - 18 uur! Gesloten 
van 18 december t.e.m. 2 
januari. Lage Kaart 320  
Tel. 03/651 39
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Zaterdag 25 november was Sinterklaas op bezoek in Brasschaat. Na een be-
zoek aan Patio Donk en Park Tennisclub, was het Centrum aan de beurt. Onder 
luid getoeter van de Pieten-karavaan en de muzikale bijdragen van de har-
monie arriveerde de Sint met een monumentale koets aan het gemeentehuis, 
waar hij opgewacht werd door de massaal opgekomen kinderen. De Sint was 
zeer tevreden, want ook dit jaar waren er geen stoute kinderen in Brasschaat! 
Terwijl op het plein voor het gemeentehuis de fanfare en de buslading Pieten 
de toeschouwers animeerden met muziek en dans, hield de Sint audiëntie in 
de trouwzaal, die voor de gelegenheid omgetoverd was in een troonzaal. Een 
na een schoven de kinderen aan voor een korte babbel, eventuele foto en wat 
lekkers…                                        

SINTERKLAAS OP BEZOEK

Vrĳ heid  30   -   2320  Hoogstraten   -   tel:  03-3209900
www.keukensenkeukens.be  -  info@keukensenkeukens.be

Ma. t/m Za: 10 tot 17 uur - Di. en Woe. gesloten

OOK ELKE
ZONDAG OPEN

VAN 12 TOT 17 UUR

Waarom kiest ook u voor keukens & keukens?
 1. Zeer ruime keuze en mogelĳ kheden
 2. Kwalitatieve topkeukens
 3. 12 maanden reservatie mogelĳ k
 4. Altĳ d de nieuwe collecties
 5. Vakkundig en goed advies
 6. Persoonlĳ ke begeleiding
 7. Eigen plaatsingsdienst
 8. 8 jaar all-in garantie**
 9. Grootste collectie
  greeploze keukens van België
 10. Correcte afspraken

** Alleen Atag en Pelgrim

DECEMBER = FEESTMAAND
in deze dure feestmaand geeft keukens & keukens

EXTRA KORTING TOT 60%!

EEN DAG IN HET PARK
Het is de eerste prachtige zomerdag van het jaar en mensen genieten volop van het goede 
weer in en vlakbij een niet nader genoemd park. Tot er plots iets gebeurt, dat het leven van 
al die mensen drastisch en voorgoed overhoop haalt. Een bitterzoet, bijwijlen zeer komisch 
en teder verhaal over hoe je nooit mag denken dat je controle hebt over je leven en over hoe 
belangrijk liefde wel niet is. Regie: Ron Schuerman met assistentie van Ann De Ridder. Met: 
Marijke BACK, Jasmien BEYERS, Pieter JOOS, Catherine JOCHEMS, Luc MESSIAEN en 
Thomas VAN WESEMAEL.
Wanneer: Don 7, vrij 8 en zat 9 december 2017 telkens om 20.00 u. 
Waar: Zaal ’t Kerkske, Kapelsestraat 282 te 2950 Kapellen. Reservatie: www.ktuna.be of 
avondtoilet@proximus.be of 0485/216.474
Prijs: VVK € 12,00, Kassa € 14,00, Studenten € 10,00

Speciaal voor de lezers van de Brasschaatse Film verloten we
10 x 2 tickets

voor een voorstelling naar keuze
Vermeld dat je het in de Brasschaatse Film hebt gelezen en reserveer via www.ktuna.be 
of avondtoilet@proximus.be. Vermeld duidelijk voor welke dag je in aanmerking wenst te 
komen en een onschuldige hand doet de rest.

KWB Driehoek - 
10de Kerstwandeling 

op den Driehoek 
In aanloop naar de gezellige 
Kerstperiode, organiseert KWB 
Driehoek een wandeling door 
de wijk. Begonnen als een 
éénmalige actie, zijn we op 
15 december 2017 toe aan de 
10de editie van de Kerstwande-
ling op den Driehoek. Samen 
met meerdere verenigingen 
uit de wijk en onder de paraplu 
van de Dienst Toerisme van 
Brasschaat maken we er een 
fijne gebeurtenis van. Over 
weinig gekende paden, langs 
stille straten en pleintjes gaan 
we van halte naar halte. Na 
het hartelijk onthaal voeren 
we jullie naar fantastische op-
treden en verhalen die raken 
en amuseren. Tussen door 
serveren we pannenkoeken, 
lekkere chocolademelk en een 
heerlijk warme glühwein. Na 
de wandeling kunnen jullie nog 
gezellig nakaarten in een echte 
spiegeltent op de tonen van ons 
huisorkest. Schrijf snel in en 
wandel met ons mee.
Datum: 15 december 2018
Vertrekpunt: Parochiecentrum
 Drie Heem, Rerum-Novarum-
lei, Driehoek Brasschaat
Ve r t r e k t i j d e n :  1 8 . 3 0 u , 
19.00u,19.30u, 20.00u
Groepen:  Maximum 50 perso-
nen per groep
Inschrijving: 2€ p.p., inschrij-
ven verplicht en kan tot 13 
december
Leon Nelissen  Magdalenalei 
82  2930 Brasschaat  tel. 03-
651.45.79
Robert Vanhove  Statiestraat 27 
2180 Ekeren  tel 03-664.40.41

Student zoekt werk: 
Tuin, klusjes, schoonm., 
enz. 0465/790 036

Lieve vr. zoekt werk: 
poetsen, str. Meer dan 10j. 
erv. ref. 0486/479 774

Alle schilderw. binnen en 
buiten dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

Enkel bij de echte
WARME BAKKER 

vind je nog het 
ambachtelijk brood

3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel

T. 03 645 04 47

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
0488/863 673

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

FEESTDAGEN IN 
AANTOCHT

OMNIVID Videopro-
dukties - 0497/489 457

Te koop: kant en klaar 
droog brandhout, thuisge-
bracht. 0495/914 096

Student zoekt werk, 
schoonm., tuin, klusjes enz. 
0465/457 186

Student zoekt werk, tuin, 
schoonm., klusjes, enz. 
0467/709 697

Alle renovatiewerken: 

laminaat, parket, tegels, 
gyproc, loodg. Gratis of-
ferte, Werkt aan € 8,50/u. 
0484/253 226

Te koop gevraagd: Moto 

Schilderwerken, binnen 
en buiten. 0486/766 847

Kapper aan huis! Lage 
prijzen, kn, kl, pe. Tel: 
0471/038 747

Zoekt u een loodgieter? 
Ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79
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in   rasschaatb

zondagsopeningen 
10,17, 24 en 31 december

Op 16,17 of 23 december kan je de kerstman
ontmoeten en genieten van heel wat lekkers!

Kerstshoppen 

doe mee aan de wedstrijd bij:
Bakkerij Van Opstal-Van Boxel, Barcelona, BiLLions culinaire kwaliteitsgeschenken, BOBO Fashion, Caress,

Corbello & Callistino, David Schoenen, de Gelder Fashion, de Goede Goede Bloemen bvba, Do’s Store, Dream Beach, 
Electro Quirijnen, GIOVANE, Juwelen Stefanie Condes, juwelier Yolande, Ka’nTina, keurslager De Meulder, Lingerie An, 

Lingerie Boo, Manus, Mr. Boo, MUNT, Orlans Elektro, Più juweliers, Ruggeri, Terre Bleue Brasschaat.

Dit evenement wordt georganiseerd door gemeente Brasschaat in samenwerking met de middenstand.

www.brasschaat.be

Wie een verkeersongeval meemaakt, komt naast de materiële en/of lichamelijke 
schade vaak in een onduidelijke situatie terecht. Wat nu? Wat doe ik eerst? Wie 
is in fout? Wat in geval van onenigheid? Om een duidelijk antwoord te bieden op 
al deze vragen, lanceerde het advocatenkantoor Advox in Brasschaat zopas het 

snel en correct professioneel advies.
Advox heeft ruim 20 jaar ervaring op het vlak van aansprakelijkheidsrecht en 
schadedossiers bij verkeersongevallen. Het advocatenkantoor maakt er een 
punt van om onafhankelijk op te treden en behartigt daarbij vaak de belangen 
van de verzekerden of de benadeelden. In het kader van de rechtsbijstands-
verzekering kan men zich trouwens meestal kosteloos door een onafhankelijk 
advocaat naar keuze laten bijstaan.
“Ruim 70 à 80 procent van de dossiers die wij als specialist aansprakelijkheids-
recht behandelen, gaat over de foutvraag of geleden schade bij verkeersonge-
vallen. Er is heel veel informatie te vinden op het internet, maar heel vaak zien 
de mensen het bos door de bomen niet meer. Bovendien is die informatie soms 
ronduit fout”, legt advocaat Werner Leyssens van Advox uit.
“Wij hebben de nodige expertise in deze materie. Ons kantoor heeft meerdere 
specialisten in verkeers- en aansprakelijkheidsrecht in huis. Het is voor Advox 
dan ook niet veel moeite om de correcte informatie te delen. Dat willen we in 
alle onafhankelijkheid en op een kwalitatieve manier doen via het onlineplatform 
benikinfout.be.”
Niet anoniem en snel
De website is gericht op een bondig eerste advies. Het gaat om professioneel 
advies door advocaten dat bovendien gratis en vrijblijvend is. Op basis van het 
aanrijdingsformulier of een beschrijving van de situatie wordt onder meer een 
goede inschatting gemaakt van wie in fout is. Het gebeurt dus niet anoniem en 
het is ook niet lang wachten op correct advies. Het antwoord van Advox volgt 
binnen de 24 uur. 
Werner Leyssens: “Als advocatenkantoor hebben we ons altijd laagdrempelig 
willen opstellen. Het onlineplatform benikinfout.be sluit daar perfect bij aan. Het 
schrikt ons totaal niet af om gratis advies te geven in betwiste zaken. Het is 
een goede manier om correcte informatie rechtstreeks bereikbaar te maken van 

In de toekomst gaan de onderwerpen waarover Advox vrijblijvend advies wil 

Via de website dagvaardingwatnu.be zal je meer te weten komen over wat je 
best doet en niet doet in het geval je een dagvaarding ontvangt en voor de poli-
tierechtbank moet verschijnen.

Gratis advies bij verkeers-
ongeval via onlineplatform
van advocatenkantoor Advox

in Brasschaat

Vorige donderdag genoten de leden van VIEF Brasschaat van lekkere mosselen en van de gast-
vrijheid en de vlotte bediening in hotel Dennenhof in Brasschaat.

VIEF BRASSCHAAT GING UIT ETEN

Sint-Jozefparochie 
(Driehoek) 

Stiltemoment  woensdag 
13 december 2017. Ook dit 
jaar zijn er weer de maan-
delijkse stiltemomenten in 
onze parochiekerk van St.- 
Jozef (Driehoek). Het thema 
voor woensdag 13 december 
(19.30 u.) is:  In de sombere 
midwinter. Een kind wordt ge-
boren. Mensen kunnen (weer) 
lachen en tevreden zijn. Want 
een nieuwe toekomst wordt 
echt mogelijk. Elk jaar op-
nieuw vieren we de geboorte 
van Jezus. Zijn manier van 
leven, zijn omgaan met men-
sen, maakt de wereld nieuw. 
Het blijft niet bij het oude. 
Verdriet en ontgoocheling 
blijven verleden. De toekomst 
lacht ons toe, als we zo mens-
voor-de-mensen mogen zijn. 
Zo is God-met-ons, altijd.  
Iedereen die dit leest is van 
harte welkom (ingang aan de 
achterzijde van de kerk).
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DANKBETUIGING

PASSIE VOOR BROOD MET SMAAK BEREID 
MET PURE BLOEM EN NATUURLIJKE DESEM

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASCHAAT • WWW.LABOULANGERIEBR.BE M
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   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

03 652 18 09            info@michielse.be           www.michielse.be  

S
IN

D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Info: 03/651 95 20 • Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

WINKELBEDIENDE
Van dinsdag t/m vrijdag (26u/week) • Nederlandstalig

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Op zondag 26 november heerste er een en al bedrijvigheid 
op Perron Noord. Deze bistro, die mensen tewerk stelt uit de 
welzijns- en sociale sector, hield er haar Wintermarkt. Tal van 
kraampjes met hebbedingetjes en… lekkere hapjes. Ideaal om 
op een aangename  winterzondagnamiddag even een frisse 
neus te halen en gelijk de kleine geneugten van het leven mee te 
pakken. Ook voor Perron Noord zelf was het een prima namid-
dag. Dirk de Kort kwam langs met de opbrengst van Dirk Feest 
ten voordele van dit sociale project: een mooie cheque ter waar-
de van € 1.500,-    

DIRK DE KORT SCHENKT
€ 1.500 AAN PERRON NOORD

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Maatwerk

+  +
03 293 50 65  -  0497 245 775

• klinkers of kasseien leggen
• snoeiwerken
• onderhoud
• enz...

0473/225 897

Te koop: app. 2e verd.  
Kapelsesteenweg 338, 
Mariaburg - Brasschaat, 
aan de Caterheidemolen.
Lift - moderne kkn - gr. liv. 
- 2 slpks - badk m douche 
en ligbad + 2de wc. Gara-
gestnplts voor 2 auto’s + 
aparte kelder. Zonnenter-
ras. Cont.: 03/664 68 72

Te huur: (per 1-1-2018) 
Instapklaar app. op de 1ste 
verdieping met 2 slaap-
kamers en terras. Aan de 
Kapelsesteenweg 194 te 
Brasschaat, nabij De Donk. 
Huurpr. € 654/p/mnd incl. 
onkosten. tel. 0491/225 
341 - 0495/542 756

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken PEDICURE GEZOCHT? 

Bel mij: 0486/723.559
Ik kom aan huis na afspraak.

www.pedicurepatrick.be
Patrick Aerts

Plaats voor 
3 part-time, senior 
BESPARINGS-

CONSULENTEN
verdienste 

€250 - €500/week
Bel of sms ‘info’ 

0473/654 987

Man z. werk. Tuin, schil., 
schoonm., verh., Carw., 
afw. ,  boerder i j ,  k lus. 
0465/771 613 Christian

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178
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Vorig weekend organiseerde dansstudio Pivolté opnieuw een dansmara-
thon ten voordele van  Education International Belgium, een organisatie 
die zich inzet voor de rechten van weeskinderen in Bangladesh. Meer 
dan 250 dansers, vele docenten en ouders hebben zich weer vrijwillig 
ingezet om de verschillende leeftijdsgroepen te laten genieten van dans-
stijlen zoals klassiek ballet, jazzdans, hiphop, kinderdans en Broadway 
jazz. Het lesgeld van 5 Euro per dansles werd volledig  doorgestort aan 
deze humane organisatie. Evenals de opbrengsten van de lekkernijen en 
drankjes die door de talrijke ouders van Pivolté-dansers werden gemaakt 
en waarvan de opbrengst mee naar dit goede doel ging.  Al dansend en 
smullend verzamelde Pivolté zo meer dan 2700 Euro voor de verdere uit-
bouw van het weeshuis, de bijhorende school en de bestrijding en weder-
opbouw door de laatste overstromingen. Het was een leuk dansfeest voor 
iedereen en dat mag ook wel ter gelegenheid van het 24ste werkjaar! Voor 
meer informatie en foto’s zie www.pivolte.be of omtrent de werking van 
Education International Belgium vzw surf naar www.eduaction-internatio-
nal.be. Pivolté en EIB willen iedereen danken voor hun fantastische inzet!

PIVOLTÉ BESTRIJDT MEE DE
OVERSTROMINGEN IN BANGLADESH!

Een nieuwe 
look

voor uw trap 
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

vlaamsestudentaanhuis.be

INBOEDEL
OPRUIMING
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.

overlijden

0495/504 635

Schilderen, Gyproc, lami-

Ik zoek 

Te koop:
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Gespecialiseerd in hogedruk 
reiniging met warm water tot 100 C

Oprit • Terras • Dak + coating
Stallen • Carwash op locatie...

voor na

TEL: 0484/461 020

Brasschaats Badhuis zoekt

studenten m/v
voor hulp in de keuken tijdens de
kerstvakantie, lieft met ervaring.

Voor verdere info:
britt@brasschaatsbadhuis.be

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

INFO 0494 947 979
email: info@q-airportservice.be

De kleuters van juf Femke en juf Joke van GIKO Kaart ’t Veld-
hoppertje werkten twee weken rond het thema ‘ AFVAL’. Maar in 
aantocht naar de komst van de Sint bedachten de kleuters zelf 
dat het rond de school proper moest zijn. Anders zou de Sint niet 
komen. Een hele zak afval was dan ook het resultaat. Nu komt 
de Sint zeker aan in een propere school!

AFVAL RAPEN VOOR DE 
KOMST VAN SINTERKLAAS

BENOVEREN… DINSDAG 12 DECEMBER
BEN – Bijna Energie Neutrale woningen, Wouter Hilderson (Pixii) De helft van onze bestaande wo-
ningen zijn niet goed geïsoleerd. In het kader van de klimaatverandering en het betaalbaar houden 
van woningverwarming heeft de Vlaamse overheid de ambitie om alle bestaande woningen tegen 
2050 even energiezuinig te maken als een nieuwbouw van 2020. Omdat de huidige bouwverplichtin-
gen tegen 2020 nog zullen verstrengen tot Bijna Energie Neutraal of kortweg ‘BEN’, is het verstandig 
om  bij renovatiewerken er meteen al rekening mee te houden. Renoveren blijft vandaag immers nog 
teveel beperkt tot bouwtechnische verbeteringen, esthetische ingrepen en het verbeteren van com-
fort. Renoveren naar de BEN-standaard noemt men BENoveren. Op deze Velt-avond krijg je hierover 
deskundig advies en kan je ontdekken hoe dit planmatig kan worden aangepakt, met veel praktische 
tips. Ook de verschillende kosten en mogelijke subsidies worden toegelicht. Alles wordt geïllustreerd 
met concrete voorbeelden van goede BENovaties met als kenmerk: duurzaam, comfortabel, energie-
zuinig én betaalbaar. Locatie: De Ploeg – Verhoevenlei 50. Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis.



WINKELEN
Brasschaat

- 10-17-24-31 december -
Koopzondagen

g e z e l l i g  e i n d e j a a r sw i nk e l e n
i n  Bra s s c h aa t
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Augustijnslei 41
2930 Brasschaat

Tel: 0476/27.13.99
Zo-Ma-Wo-Do: 18u tot 22u (keuken open)

Vr-Zat: 18u tot 22.30u (keuken open)
Sluitingsdag op dinsdag

www.grangusto.be

Trattoria

Italian Food & Passion

BREDABAAN 291
2930 BRASSCHAAT
vishandel.delice@skynet.be

SUGGESTIES FEESTDAGEN
VOORGERECHTEN

*ceviche zalm € 9,50
*argentĳ nse scampi met boschampignon € 9.00

*oesters met spinazie en wasabi-hollandaise € 12,00

HOOFDGERECHTEN

*zalm in kruidenkorst/sausje 
van pompoen/knolselderpuree € 16,00

*kabeljauw met prei-pestosausje € 16,00
*st.jacobsvruchten met witloof € 19,00

NAGERECHTEN

*Tarte tatin € 3,50
*zandtaartje citroen/meringue € 3,00

*cannolo sicialiano € 2,50

Volledige folder verkrĳ gbaar in de winkel
of op www.handelsgids.be

Vanaf 14/12 alle dagen open tem 1/1/2018

VISHANDEL 

DELICE

Bella Bolsa
Dameskleding en accessoires

Hampton Bays • Ottod 'ame
Liu-Jo  •  Scee by Twin-set

My Twin  •  Ramona C 
e.a

Bredabaan 437 • Brasschaat     Extra open op zondag 3, 10 en 17 december van 13 tot 17 uur

Ruime keuze
accessoires !
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Extra open zondagen 10 & 17 december van 13-17 uur

Nieuwe communiecollectie vanaf 15 december

Dr. Roosensplein 11 • Brasschaat • Tel. 03-651 32 34
Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren • Juniors

Inspirerend winkelen 
voor de Eindejaarsfeesten

BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46
Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63 • open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be •        BOBO Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

16

Ervaar de persoonlijke service 
door onze

kleur- & stijladviseurs 

Ruime keuze kleedjes en
broeken met perfecte pasvorm

Extra open
zondagen 10 & 17 december 

van 13-17 uur

Ontvang ons
Kerstcadeau*

voor je garderobe 2018

* Voorwaarden in de winkel

Feestcollectie 2017

Giovane Brasschaat • maat 34 - 48 • Bredabaan 169 • 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 55 35      Giovane Brasschaat
Like & Share us on facebook en maak kans op een bon van € 100,-

NIEUW TE BRASSCHAAT

Giovane is een Belgisch, jong en 
betaalbaar label die het midden
houdt tussen Belgisch design en 
Italiaans raffinement.

AMaNIA Mo is een totaalcollec-
tie: vrouwelijk, gesofisticeerd en 
stijlvol. Sterk in kleurthema’s en 
prints. De snit haalt het beste uit 
je figuur. Voor elke gelegenheid 
vind je de juiste outfit: zakelijk, 
casual of chic

Extra open
zondagen 10 & 17 december

van 13-17uur

Onze merken:

Goudsmid en Juwelier

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 • 2930 Brasschaat • T. 03 652 17 77

BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,

EEN INTERESSANTE INVESTERING

Prettige Feestdagen

Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

PROFITEER NU! Goud is goedkoper geworden!
Van 5 t/m 30 december en op vertoon van deze bon ontvangt u

15% KORTING OP ALLE JUWELEN



“Het Kerstcafé”
Zin in echte oude gezelligheid ?

Het kampvuur, gezellige muziek, zachtruikende erwtensoep,
warme chocolademelk, maar ook met glühwein, kerstbieren,

jenever, hotdogs, appelstrüdel en nog zoveel meer ...

®

DE JENEVERHUT EN KAMPVUUR
elke zondag open vanaf 11 uur

Nodig je vrienden of familie uit en ...
... maak van elke dag een feest   in

Het Kerstcafé
Melkerij Peerdsbos • Brasschaat • Info: 03/651 81 03 • www.kerstcafe.be

®

®

Gezelliger

 dan ooit!..

Feestelijk winkelen Brasschaat   4
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Lourdon, kaas en delicatessen
Bredabaan 295 • 2930 Brasschaat • 03/651 90 28 • info@lourdon.be • www.lourdon.be 

Smaak is onze passie en deze passie delen we graag met u!
Op 24/12 en 31/12 zijn we doorlopend open van 9u tot 18u, op 31/12 tot 17u. Op 25/12 van 9u tot 12u.

KOM PROEVEN, GENIETEN EN  BELEVEN OP ONZE 

VERWENZONDAG 17 DEC
U BENT VAN HARTE WELKOM  VAN 11U TOT 17U

Bestellingen voor de kalkoenen hebben we graag:
Voor Kerst: tot en met 21/12 • Voor Nieuwjaar: tot en met 28/12

Verse truffel uit Italië en Frankrijk: een streling op de tong!

vleesschotels, lekkere broodassortimenten, 
gevulde kerstkalkoenen, raclette, 

fondue, verse truffel…

Daarmee verwennen we u 
graag bij Lourdon!

Kaasschotels gepresenteerd op een mooie plank, als maaltijd of dessert.  
Ook  voor de niet-kaasliefhebbers 

en dat in combinatie met heerlijke broden! Een topper sinds jaren! 

Onze kakelverse, opgevulde kalkoenen zijn een begrip sinds jaren. 
U kan kiezen uit 3 vullingen: 

champignons, appeltjes en rozijntjes, cognac en truffel.

Ruime keuze in 

TWEEDE
 HANDS

dames merkkledij, handtassen
                             en schoenen

Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be

Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Bredabaan 1007   I   2930 Brasschaat   I   03 663 57 25
www.electroquirijnen.be

uitzonderlijk open 
op zondag 17 en 

24 december
van 10 u. tot 16 u.

Delonghi
koffi  ezet Distinta

Domo
pizzamaker

Domo
bordenwarmer

Gefu
spiraalsnijder
giftbox

Champagneglas WhiskyglasWijnglas

Delonghi
waterkoker Distinta

Delonghi
toaster Distinta

ONZE CADEAUTIPS!!!
Kom gerust even langs voor nog meer cadeautips!



Shop nu ook de mooiste cadeautjes online  
op www.caress.be

lingerie

STYLISH • SOPHISTICATED • SEXY

Dr.Roosensplein 43 | Brasschaat
tel. 03 651 86 17

Extra open
op zondag 10 - 17 & 24 december

Feestelijk winkelen Brasschaat   6
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Original boxspring
De perfecte basis

Brasschaat
Bredabaan 515
T 03 653 03 60 • www.aupingplaza-brasschaat.be
Openingsuren: ma-za 10u-18u • dinsdag gesloten • Open op zondag van 13u-17u

  De exclusieve Auping speciaalzaak in Brasschaat  

Ervaar het slaapcomfort van een hotel in je eigen slaapkamer. 
Met de Auping Original boxspring kies je voor de perfecte basis.
Een boxspring met uitstekende ondersteuning en stabiliteit 
door de combinatie spiraalbodem met pocketveren. Kies voor 
een boxspringmatras in combinatie met topper of kies voor 
een pocketveermatras.
www.auping.be
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GEVULDE JAGERSKIP IN BRAADZAK
EEN HEERLIJKE POULE & POULETTE-HOEVEKIP

ROYAAL GEVULD MET KIPPENGEHAKT, CHAMPIGNONS & TRUFFEL , RODE WIJNSAUS 

MET CHAMPIGNONS, ZILVERUITJES, TIJM & LAURIER

DEZE KIP MOET ENKEL NOG 1,5U IN UW OVEN BRADEN.

€ 44,50 / GEVULDE KIP +/- 2KG VOOR 6 PERS
BREDABAAN 271 - DI WO DO VR 11.00|18.30 - ZA ZO 11.00|17.00 – T 03 283 83 22 - POULEPOULETTE.COM

WAT ETEN JULLIE MET DE FEESTDAGEN?

MMMM....



DIT JAAR MAAKTEN WE AL MEER DAN 1.068
KOPERS EN VERKOPERS GELUKKIG! 

HEEFT U DEZELFDE WENS VOOR 2018?

DE BOER EN PARTNERS IMMOBILIËN GROEP WENST U 

SPRANKELENDE EINDEJAARSFEESTEN EN EEN BRUISEND 2018!

Feestelijk winkelen Brasschaat   8
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North Estates
03 653 52 90

het BrasSCHAATSTwinterdorp

Mijn doel?
U zo snel
mogelijk deze

Fijne

Kapelsesteenweg 416 • 2930 Brasschaat - Mariaburg • Tel.: 03 345 33 65
GSM: 0468 11 89 90 • E-mail: info@tkadooke.be • www.tkadooke.be

ExtraKoopzondagen 
17 december, 

24 december en 
31 december 

Open van 
10 - 17 uur

Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend open,
behalve op donderdag. Op zondagen steeds tot 12u30.

Bredabaan 443 | Brasschaat | 03 / 651 .86 .08 | www.keurslager-demeulder.be

De lekkerste gevulde kalkoen bij

Keurslager De Meulder
We voorzien dit jaar 2 soorten kalkoenen:
• De babykalkoen (5 tot 7 personen)
• De keurkalkoen (8 tot 10 personen)

Bij uw kalkoen krijgt u de juiste bereidingswijze en -tijd. Mislukken kan 
niet.  De kalkoen serveert u het beste met onze heerlijke Grand Veneur-
saus. Verse kroketjes, warme groenten en een appeltje met veenbes-
sen maken het compleet.

Tijdig bestellen is de boodschap.

Raadpleeg onze
eindejaarsfolder in de

winkel of online op
keurslager-demeulder.be

voor andere lekkere
suggesties!

De heerlijk gevulde 
kalkoen mag niet ont-
breken met de feest-
dagen. Bij Keurslager
De Meulder wordt uw 
kalkoen netjes uit-
gebeend en daarna 
opgevuld met een 
feestvulling op basis 
van kalfsgehakt, kal-

vleugje porto.
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Green 
ICE

damesmode 
voor iedereen 36-50

Bredabaan 164 - Brasschaat
Open van di. tot za. 
van 10u30 tot 18u
www.greenice.be

Bij aankoop 
vanaf € 75 

GRATIS 
CADEAU

uit te kiezen 
t.w.v. € 25

(aan restaurant De Pepermolen) 

www.boutique-barrique.be 
info@boutique-barrique.be 

tel. 0474/30.52.65 

Bethaniëlei 16 
Brasschaat 

kwalitatieve wijnen 
online bestellen 
mogelijk 
levering aan huis 
wine & food pairing- 
advies 
geschenken 

EXTRA GEOPEND
dinsdag 12 december van  11.00 – 18.00u
zondag 17 december van 11.00 – 18.00u

maandag 18 december van 10.00 – 18.00u
dinsdag 19 december van  10.00 – 18.00u
zondag 24 december van 11.00 – 17.00u
zondag 31 december van 11.00 – 17.00u

Bredabaan 301 • 2930 Brasschaat
03.651.78.54 • www.guyophoff.be

W

W
W.GUYOPHOFF

.B
E
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MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST. 
SCHILDERIJEN EN BEELDEN 19E EN 20E EEUW.
ANTIQUITEITEN

BART WOUTERS
FINE ARTS GALLERY

Kapelsesteenweg 382 Brasschaat (2930) , Belgie •Tel: +32 3 605 21 80 of +32 474 45 15 67 • E-mail: info@bartwouters.be
Open: Donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag Van 14.00 - 18.00 U of op afspraak

Verkoop van schilderijen en beelden
met certificaat van echtheid.

Aankoop van schilderijen , 
beelden en antiquiteiten

Gratis schatting 
van uw kunstwerken.

Gratis leveren en presenteren 
van kunstwerken. 

www.bartwouters.be

Kom feestshoppen op zondag 10 - 17 - 24 en 31 december



Wij wensen u en uw familie alvast een mooie
feestmaand toe en al onze beste wensen voor 2018.

Had u graag uw woning laten schatten? 
Wij staan steeds te uwer beschikking voor 

een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een gratis schatting.

Engel  & Völkers Brasschaat
Bredabaan 280
2950 Brasschaat
03/658.12.00
brasschaat@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Kalmthout
Heidestatiestraat 53

        2920 Kalmthout (Heide)
        03/666.00.90

kalmthout@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Schilde
Wijnegemsteenweg 49a

2970 ’s Gravenwezel
 03/309.09.99

schilde@engelvoelkers.com

dankt u voor uw vertrouwen in 2017!
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Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide - Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

Ontvang een

Samsung
Galaxy S8

of € 500
terugbetaald bij 

aankoop van
een QLED TV

Periode:
30/10/2017 - 31/12/2017

Voorwaarden en modellen:
www.samsung.com/be/

promotions

Waarom kiezen voor een 
Samsung QLED TV?

Wij vertellen er u graag 
alles over.

Ontdek onze nieuwe
OLED TV’s

Nu met 5 jaar waarborg
op alle Loewe TV’s

LIFESTYLE®

SYTEMS

Tot € 500 terugbetaald

voor uw oude installatie
bij aankoop van een Lifestyle 600 | 650

Nu

€ 200
Cashback

5 jaar waarborg !

op OLED TV

€ 50 KORTING
op Play 1 en Play 3

Beovision Eclipse,
meer dan een Oled TV.

Beosound Shape,
muziek aan de wand!

ZONDAG 10 DECEMBER OPEN VAN  13 - 17UDe
Champagne
staat koud!

13 Feestelijk winkelen Brasschaat



Ristorante Ruggeri Brasschaat
Bredabaan 415 - 2930 Brasschaat

T 03 383 37 01

meer info en openingsuren op ww.ruggeri.be

Ruggeri Brasschaat 
Bredabaan 415 - 2930 Brasschaat • T 03 383 37 01 

Ruggeri Schilde
Turnhoutsebaan 179 - 2970 Schilde • T 03 383 37 00

meer info en openingsuren op ww.ruggeri.be

Restaurant

Traiteur

“Il Menu delle Feste” ligt klaar!
Geef uw feestdagen een Italiaans tintje!

Vraag naar onze eindejaarsfolder in de winkel 
of bezoek onze website www.ruggeri.be/feestdagen

Feestelijk winkelen Brasschaat   14

proef van 
het authentiek Italië 

op uw bord

13/20



DECEMBER
CADEAUMAAND

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

Portefeuille, portemonnee, geldbeugel, handtas, boekentas, reiskoffer, trolley, 
handbagage, Pantoffels, wandelschoenen, laarzen, kousen,...

NUTTIGE CADEAUTIPS

15  Feestelijk winkelen Brasschaat
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Lingerie • Badmode • Nachtmode...
óók voor een maatje meer!

L I N G E R I E
Bredabaan 180  l  Brasschaat

T. 03 651 49 71  |  www.lingeriean.be

Pimp je kerst 
op met een 

originele cadeaubon 
of hartverwarmende 

lingerie 
Van Lingerie An 

EXTRA OPEN 
op 17/12 van 
13 u tot 17 u
24/12 van 

9.30 u tot 16 u

Outlet - 50% 
van grote merken heren- en dameskleding

Jacob Cohen, PT05, Paul Smit, Cuccinelli, Boglioli, Ballantyne, Tonet, 
Antonelli, Haubert, Tod’s, Hugan, Ralph Lauren, 

Façonable, Orian, Sun68, ...

Accessoires
Njoy, VipFlap, Nau & Beamay Bracelets, Oybo socks

Bredabaan 183 • 2930 Brasschaat • tel. 03/651 75 61
Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 11u tot 18u



MANUS, Bredabaan 491, 2930 Brasschaat, tel. 03 651 30 55, fax: 03 653 17 22, www.patisseriemanus.be, info@patisseriemanus.be  

Open: di tot vr van 6u30 tot 18u, za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u

MANUS bis, Dorpstraat 78, 2950 Kapellen, tel. 03 665 46 16, fax: 03 664 46 16, www.manusbis.be

Open: di tot vr van 6u30 tot 18u, za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u. Tijdens de week ontbijt van 8u30 tot 12u, lunchen van 12u tot 18u 

(laatste bestelling om 17u). In ‘t weekend ontbijt van 8u30 tot 10u30 en van 11u tot 13u, lunchen van 13u30 tot 18u (laatste bestelling om 17u).

Bij Manus Bis kan u ’s morgens genieten van een uitgebreid ontbijt,  
en ’s middags lunchen met keuze uit talrijke suggesties.

Wij zijn doorlopend open van dinsdag 19 december tot en met 8 januari verloren maandag.

Maandag 25 december en maandag 1 januari zijn wij ook open van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Dinsdag 9 januari zijn we gesloten.

PROEF ONZE HEERLIJKE KERSTBUCHES!

Feestelijk winkelen Brasschaat   00
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Al jaren ken je ons als Metropool Immo of als Brasschaats Immo. 
Ooit heb je je woning bij ons verkocht/gekocht of een fi jne plek voor 
jezelf gehuurd/verhuurd. Of misschien ken je ons gewoon van ziens, 
van ons logo op een plakkaat, gebouw of Vespa (een aanrader trou-
wens die Italiaanse scootertjes want milieuvriendelijk en nooit tijd 
verspild in de fi le).

43 jaar familiebedrijf
Twee verschillende namen, twee verschillende logo’s. Maar wel tel-
kens hetzelfde team. En dat al 43 jaar lang. Uit de grond gestampt 
door, Paul sr. Meerbergen, en nu al 29 jaar trouw verdergezet door 
ons, zijn twee zonen, Peter en Paul. We volgen nog steeds dezelfde 
fi losofi e als ons grote voorbeeld. Als klein familiebedrijf weten we als 
de beste hoe belangrijk persoonlijke (maar professionele) omgang 
is. We staan altijd rechtstreeks in contact met jou, onze klant. Geen 
tussenpersonen, geen gigantische ploeg aan makelaars. Of je nu 
een huis of appartement verkoopt of verhuurt of er net een zoekt, 
je hebt altijd met een van ons te maken. We volgen je dossier per-
soonlijk mee op en zijn altijd beschikbaar voor al je vragen, op welk 
uur van de dag ook.

Nieuwe naam, nieuw logo
Dat teamgevoel en die waarden willen we nu versterken door naar 
buiten te treden als één kantoor. Met een nieuwe naam en een nieuw 
frisgroen logo willen we als Metropool Vastgoed onze kennis in de 
vastgoedsector en onze ervaring als een van de oudste vastgoed-
kantoren in België uniformer en duidelijker maken voor jou. Naast 
de naam en de vormgeving verandert er echter niets. Onze twee 
bureaus in Antwerpen (’t Eilandje) en Brasschaat blijven gewoon be-
staan, ons domein blijft Antwerpen en de groene rand en ook je 
contactpersonen blijven dezelfde ouwe getrouwen.

Blijf je dus gerust op je gemak voelen bij ons, doe alsof je thuis bent 
én onder vrienden en zet samen met ons de traditie van vertrouwen 
verder.

Merci voor het vertrouwen!

Met hartelijke groeten,
Peter Huyghe &
Paul Meerbergen

METROPOOL VASTGOED
- een traditie van vertrouwen -

Nassaustraat 1 Frilinglei 2
2000 Antwerpen 2930 Brasschaat
+32 (0)3 30 30 246 +32 (0)3 651 73 70
+32 (0)3 30 30 242 +32 (0)3 652 07 32
info@metropoolvastgoed.be        www.metropoolvastgoed.be

Prettige Feestdagen!

Kwaliteit in vastgoed!
.be

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Kapelsesteenweg 58, Brasschaat - 03/647 33 03

(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 175 kWh/m²

KALMTHOUT
GRENS KAPELLENBOS

Prachtig gelegen villa ca. 
4.600m², recent vernieuwd. Riante 
lichte living + OH, ing eetkeuken, 

4 slaapk, 3 badk, zwembad, 
sauna, groot bureel/fitnessruimte. 

LUXE ÉN ENERGIEZUINIG!

€ 695.000,-

TOPPER TE KOOP

(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 155 kWh/m²

KALMTHOUT
GRENS KAPELLENBOS

Verrassend ruime en energiezuinige
 villa op ca. 1880m². 

Ruime lichte living annex luxe 
open keuken, 5 slaapk, 2 badk, 

bureel, prachtige tuin, enz.

 INSTAPKLAAR OP TOPLIGGING!

€ 595.000,-

TOPPER TE KOOP

het BrasSCHAATSTwinterdorp

Wat ik het liefst doe in mijn job?
Goed nieuws vertellen.

Beste wensen voor 2018



1

Zij waken over uw nachtrust

VERJAARDAGS
ACTIE

GRATIS accessoires t.w.v. 20%
bij aankoop van 

bed, matras of bedkader.*
*niet cumuleerbaar met andere acties, geldig tot 31/12/2017.

Kom en ontdek ultiem slaapcomfort
in onze nieuwe winkel

Dream Beach
Bredabaan, 332 - 2930 Brasschaat
Tel: 03 645 19 99 - info@dreambeach.be
www.dreambeach.be

Dream Beach bestaat 20 jaar,
wij vieren en U viert mee…

Feestelijk winkelen Brasschaat   00
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Ontdek de  
Sportoase cadeauboxen!

Gezondheid is het mooiste geschenk!



Deurde

Vorige week stond u voor de deur van

Zaal Drieheem
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Lut Vrilings, Meeslaan 11, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Evi van Overveld, Miksebaan 269, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 T. Schrauwen, Veldstraat 218, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Jos Francken, Michielsedreef 58, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Liliane Vermeiren, Het Venneke 11, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Birgit De Cokele, Van de Wiellei 124, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407

Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:
brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.

Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243

Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

www.candlelightbar.be

FEMMA BRASSCHAAT
START 6-DELIGE CURSUS : BLOEMSCHIKKEN2018

Data : 16/1---20/2---20/3---24/429/5 en 12/6 2018. Deze cursus 
gaat door in “Ons Middelheem” om 19h30. Prijs : leden :  € 66  
niet leden :€ 80. Inlichtingen en  inschrijven bij José Stessels-
Driesen , Prins Kavellei 104  tel. 03/651.47.28.

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

Meer dan 35 jaar ervaring.
Staat particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische 

problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht.

Bouw-, transport- en verkeersrecht.
Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen.

Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

Zaterdag 18 november was het zover. De ouderraad organiseer-
de haar allereerste fuif. Het was meteen een schot in de roos. De 
sfeerverlichting bij het binnenkomen zorgde er meteen voor dat de 
juiste toon werd gezet. Die was super en er werd volop gedanst en 
gefeest. Een deel van de opbrengst gaat naar kankerbestrijding. Op 
school zijn we net maar weer eens geconfronteerd geweest met 
deze erge ziekte, waardoor wij als ouderraad vonden dat we hier 
een steentje voor moesten bijdragen. Omdat we kunnen spreken 
van een groot succes zijn we volgend jaar terug van de partij voor 
een nog groter en leuker feestje. Tot volgend jaar!

OUDERRAAD MATER DEI 
DRIEHOEK ORGANISEERDE 

EERSTE SPETTERENDE FUIF

BROOD 
BOORDEVOL SMAAK 

AMBACHTELIJK BEREID

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Geen tijd of zin in bla-
deren ruimen, tuin onder-
houd. Ik doe het voor u!!!
Bel: 0468/407 742

Te huur: Duplex app - Gro-
te living - Keuken - Badka-
mer - 2 SLPK - Berging 
- Kelder - Centrum Maria-
burg - Tel 0471/68.19.92.

Snoeien en vellen van 
alle soorten bomen, ha-
gen. Leegmaken dakgo-
ten, alles met of zonder 
hoogtewerker. Ontmos-
singen oprit, dak, gevel. 
0492/822 180

Strips gezocht. Ik koop 
uw oude strips en nieuwe 
strips. Tel. 0471/294 474

Dame geeft computerles 
aan huis, w10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Gelnagels: 7 jaar erva-
ring. 0489/570 460

Te huur app. 1e verd. 
Bergstraat 10 Brasschaat. 
2 slpk, balkon, garage, vrij, 
€ 650. Tel 0470/313 126

Dringend gezocht: 
Bar en zaalpersoneel

keuken 
Brasserie Chopin.

Meer info: 03-651 44 10 -
0485 919 357

Te huur: Kapelsesteen-
weg 326, Mariaburg. App. 
2de verd. 2slk, badk., ap. 
wc, grote living, bergruim-
te, kk met toest. + staan-
plaats auto. vrij 1/12/17 
€ 740 + € 30 kosten. Tel. 
0476/708 819
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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

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Algemene
glaswas

Reinigen
van koepels

Carports

Cornishen

Afwassen 
houtwerk

Garage-
poorten

Leegmaken 
dakgoot

0489 87 30 62

zelfwerkend
patroon

Na 15 jaar 
ervaring nu op 

zelfstandige
basis

Den Hert 15 - 2970 Schilde - javaca@telenet.be

Werft aan:

KOK
CHEF DE PARTIE

voor koude keuken - ervaring vereist. Wij zijn op 

VOLTIJDS - ZATERDAG EN ZONDAG VRIJ

Restaurant

Bredabaan 1293 | 2900 Schoten | Tel: 03 644 40 10 

Email: info@villadoria.be | www.villadoria.be

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Praktijkruimte te huur: 

Te koop: 

Te koop: 

Te koop gevraagd: 

Man en vrouw zoeken 
werk:

Mos verwijderen van 

Afrant Brasschaat  brengt 
“Het  Kerstverhaal”
zoals u het nog nooit gehoord 
heeft! Op zondag10 decem-
ber a.s. om 14.30u brengen 
we in het Dienstencentrum 
Vesalius, Brasschaat “Het 
Kerstverhaal van Herman 
Van Veen” met de medewer-
kers van Afrant, het zangkoor 
van Wuustwezel en Braken 
en tenor Glenn Desmedt. 
De inkom is gratis. Reser-
veren is gewenst per. Tel. 
03.650.25.72 want de plaat-
sen zijn beperkt. 

Te huur: 

EEN ORIGINEEL 
KERSTCADEAU?

Brasschatenaar Veva Van-
sina heeft een historische 
roman geschreven over Ka-
rel de Goede. Hij was graaf 
van Vlaanderen van 1119 tot 
1129, het jaar waarin hij werd 
vermoord. Het boek evoceert 
de middeleeuwse wereld in 
en rond Brugge van die tijd, 
maar brengt ook de ruimere 
historische context van Vikin-
gen en kruisvaarders weer tot 
leven. Het is een spannend 
verhaal geworden, gebracht 
in een plastische en vaak hu-
moristische taal. Wie ooit les 
kreeg van Veva op het Mater 
Dei-Instituut, hoort haar weer 
vertellen. Het eerste deel is 
nu verschenen, het tweede 
deel komt begin volgend jaar 
uit. Algiz. Een decennium in 
Vlaanderen. 1119 – 1129. 
493 blz., 25,99 €. Te bestel-
len bij de webwinkel van www.
boekscout.nl , of Standaard 
Boekhandel Brasschaat.
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GARAGE FRIJTERS BVBA
ESSENSTEENWEG 82                KAPELSESTRAAT 128
2920 KALMTHOUT                            2950 KAPELLEN

www.garagefrijters.be

OPEL GARAGE FRIJTERS 
te Kalmthout en Kapellen 

zoekt voor uitbreiding 
van de activiteiten

Geïnteresseerd om ons team te vervolledigen 
stuur uw cv op lander@garagefrijters.be  

AUTOMEKANIEKERS 
met ervaring

CARROSSIER 
met ervaring • voor onze vestiging Kalmthout

AUTOPOETSER 
met rijbewijs BE • voor onze vestiging Kalmthout

AUTOPOETSER 
voor onze vestiging Kapellen

FEMMA BRASSCHAAT
START  6-DELIGE CURSUS 

NAAISALON 2018
Kan je wat hulp gebruiken bij 
verstelwerk, weet je niet hoe 
een rits in te zetten of wil je 
zelf een kleedje of rokje maken 
en durf je er niet alleen aan te 
beginnen  dan kan je terecht in 
ons naaisalon. Data zijn : 18/1-
--22/2---1/3---5/4---3/5 en 7/6  
2018. Prijs : leden: €24   niet 
leden :€42. De lessen gaan 
door in “Ons Middelheem” van 
19h30 tot 22h30. Inschrijven 
bij Annie Van de Velde, Peter 
Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74 

Een warm 
weekend in de 

wijk Kaart
Tijdens het weekend van vrij-
dag 15 tot zondag 17 december 
2017 organiseert Fam-event 
samen met 13 andere vereni-
gingen of organisaties een 
‘Warm Weekend op de Kaart’. 
Vrijdag 15 december:
15.30 u – 20 u    Kerstmarkt 
basisschool De Vlinder i.s.m. 
oudercomité
Zaterdag 16 december:
14u – 19 u           Kerst-
café met workshops in De 
Eekhoorn, Hoge Kaart 80                               
(Femma Kaart; patchworkate-
lier ’t Eekhoorntje)
14.30 u – 22 u    Tentoon-
stelling ‘Kunst in de kerk’ 
(kerk H. Familie, Rustoordlei)                               
(Kunstkring Caerde) 15 u  Voor-
opening van het Mariadomein 
met Lourdesgrot (Kerkraad 
H.Familie Brasschaat)
16 u Winterse vertellingen (ver-
trek aan de Lourdesgrot)
(Hoorakelbende)
19 uWintervuur aan de Chiro-
lokalen (Chiro Kaart)
19u – 22 u. Kerstontmoeting 
met drink (Hoge Akkersbloei)
Met zangstonde door Bloezette
(hoek De Romboutweg/Hoge 
Kaart) 
Zondag 17 december: 
14u - 19 u Kerstcafé in De 
Eekhoorn (Okra Kaart)
14 u – 17 u Kerstmarkt Acro II 
Gym (basisschool De Vlinder)

en sfeervolle vertellingen in de 
kerk H.Familie:
• Aanvang 15 u           -              
deuren 14.30 u
• Het Brasschaats Mandoline-
orkest zorgt voor prachtige 
muziek (met o.a. …) en de 
Hoorakelbende staat garant 
voor heerlijke vertellingen
• Duurtijd ongeveer anderhalf 
uur. De inkom is gratis, maar 
vooraf reserveren is een must.
We rekenen op veel vrije bij-
dragen: het volledige bedrag 
dat overblijft na aftrek van de 
kosten voor de organisatie van 
deze namiddag gaat naar de 
Warmste Week (VRT) en komt 
terecht bij een Brasschaatse 
vereniging voor een goed doel!  
Reserveer tijdig je inkomkaarten:
Tel 03 6651 33 31              of 
Email: jan.van.den.eynde2@
telenet.be. Tel 0472 228 268 
of Email: lucribus@gmail.com
Voor ouders met jonge kinde-
ren: de Gezinsbond organiseert 
gelijktijdig (om 14.30 u) een 

( tot 12 j.) in De Eekhoorn. Je 
kan dus perfect je kinderen 
naar de Eekhoorn brengen 
tegen 14.30 u en vervolgens 
naar de kerk komen voor het 
concert!
En daarna terug naar de Eek-
hoorn om de kinderen op te 
halen, en om nog even na te 
praten bij een drankje!  

Lokale politie 
houdt extra 

De lokale politie van Bras-
schaat start met het uitvoe-

Deze controles kaderen in de 
geïntegreerde aanpak van de 
verkeersveiligheid in onze ge-
meente door middel van diver-
se projecten. Na de preven-

dienst integrale veiligheid en 
de lokale politie, volgen nu 
de repressieve controles. De 
controles bestaan uit 2 delen: 
controle op het gebruik van 

vereisten voldoet. Wanneer 

aanzetten? Tussen valavond 
en het aanbreken van de dag, 
in alle omstandigheden wan-
neer het zicht beperkt is tot 
minder dan 200 m. Vooraan 

achteraan een roodlicht zijn. 
Dit mag een vast licht of een 
knipperlicht zijn maar het mag 
niet verblinden. technische 

-
-

aan zijn verplicht (lichtgevend 

moet afzonderlijk zijn van dit 
van het rode licht); De pedalen 
moeten steeds voorzien zijn 

Zijdelingse signalisatie van 

strook in de vorm van een 
doorlopende cirkel langs elke 
kant van de band in het voor- 
en achterwiel. OFWEL Ieder 

van ten minste 2 gele of oranje 

bevestigd aan de spaken en 
symmetrisch aangebracht 
Echter: Behalve wanneer met 

het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag en in 
alle omstandigheden wanneer 
het niet meer mogelijk is dui-
delijk te zien tot op een afstand 
van ongeveer 200 meter, zijn 

de pedalen en de zijdelingse 
signalisatie niet verplicht voor: 

die een diameter hebben van 
-

rust zijn met een koersstuur, 
alsook met banden met een 
doorsnede van max 25mm en 
die geen bagagedrager ach-
teraan hebben. alle-terreinen 

met een minimumsectie van 
38 mm voor de wielen met een 
diameter van 650 mm en van 
32 mm voor de wielen met een 
diameter van 700 mm, met mi-
nimum 2 versnellingsraderen 
bediend vanaf het stuur en die 
geen spatborden of bagage-
drager achteraan hebben. In-

voor- en achteraan wel ver-
plicht. Verplicht: bel die hoor-
baar is van op een afstand van 
20 meter , Fiets moet voorzien 
zijn van 2 voldoend doelmati-
ge remmen: 1 op het voorwiel 
en 1 op het achterwiel. Indien 

zijn dan 50cm, moeten ze 
van slechts 1 doelmatige rem 

-
van de verlichting niet in orde 
is, krijgen van de lokale politie 

Deze verlichting moet na her-
stelling terug worden gebracht 
naar het politiecommissariaat. 

Interieur, exterieur,
bezetting, Gyproc,
isolatie, schilderen, 

elektriciteit,
speciale projecten.

0496 781 768

Grote en kleine
renovatieswerken

Meubelmakerij 

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76

Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

Klusjesman inrichting 
elektr., garagedeur, rollui-
ken. 0499/216 561

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603 
www.garden-solutions.be

Student zoekt werk: tuin, 
schild., e.a.w. 0465/397 152

Leegmaken van huizen, 
sterfgeval, kelder, zolder, 
garage, magazijn, inboe-
dels. Eindelijk leeg. GSM 
0495/504 635

Bent u op zoek naar 
poetshulp! m. dienstench. 
Bel “eentje meer vzw” 
0488/408 720 - 03/295 38 
35 Geen wachtlijst

Te huur app. Spanje Cal-
pé. Max 4 pers. 200m van 
strand, airco, zwembad, 
tv-vl. 0475/253 635 - chris.
anthonissen@icloud.com

Bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863 

Leegmaken van zolders, 
huizen, kelders. 0492/822 
180

Merkkleding nieuw en 
tweedehands is op za-
terdag 16 december 
uitzonderlijk geopend 
van 10 - 18 uur! Gesloten 
van 18 december t.e.m. 2 
januari. Lage Kaart 320  
Tel. 03/651 39

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
0488/863 673

Toerisme Brasschaat
 Kantoor open van maan-
dag tot zaterdag tussen 9u00 
en 12u00.  Wij zijn gesloten 
van 24/12/2017 tot en met 
1/01/2018. 

voor tuinwerken groot of 
klein moet je bij Bart Fran-
ken zijn. opkuisen van bla-
deren , snoeien , aanleg, 
onderhoud en plaatsen 
van terrassen (klinkers 
hout tegels of kunstof , 
plaatsen van tuinomhei-
ningen tel 0476.46.62.16

Te koop gezocht: Groot 
dakapp. centr. Bras-
schaat. 0486/891 413

Vrouw zoekt werk, 
poets, str., babysit, be-
jaardenhulp en huise-
lijke taken. Spr. Ned. 
0483/401 542 Nellie

Alle tuinwerken en 
daken proper maken. 
0474/453 834

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 
villa’s, magazijnen. Bij ver-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0495/504 635

Alle ontstoppingen: 
Wc, badkamer, keuken. 
0492/822 180 Tom

Alle dakwerken, bran-
den roofing, schouwen, 
pannen, leien, herstellin-
gen. Gratis prijsopgave. 
0492/822 180

Student zoekt werk: Tuin, 
Schild, e.a.w. 0465/221 565

Schi lderen/behang-
werken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf, zowel 
binnen als buiten. Tel. 
0468/217 374



Health Mate is wereldwijd bekend voor zijn gepa-
tenteerde infraroodstraling die verlichting brengt 
voor allerlei aandoeningen. De lijst is te lang om 
in detail te bekijken, daarom beperken we ons hier 
tot het effect dat een Health Mate infraroodsauna 
heeft op artrose. Maar, weet dat een Health Mate 
infraroodsauna ook dit voor je doet:

• Helpt spier- en gewrichtspijnen onderdrukken
• Natuurlijke pijnstiller 
• Goed bij reuma, fibromyalgie, artritis...
• Het verbetert je immuniteit.
• Bevordert je bloeddoorstroming en conditie
• Bevordert de recuperatie na het sporten 
 op onwaarschijnlijke manier 
• Het is even relaxerend en ontspannend 
 als een gewone sauna 
• Voor mensen die een gewone sauna niet kunnen
 verdragen is een Health Mate infraroodsauna 
 een zalige openbaring. Zet uw Health Mate op 
 een temperatuur die je als lekker ervaart en 
 geniet van alle gunstige effecten 
 op uw lichaam en geest!

Zo helpt een infraroodsauna 
bij artrose
Heel wat mensen hebben af te rekenen met chro-
nische pijn. Het is soms dramatisch om te zien hoe 
het leven van mensen die eraan lijden, beïnvloed 
wordt. Eén van die stille chronische ziektes is ar-
trose - een sluipende ziekte die je kraakbeen aan-
tast. Een infraroodsauna kan helpen om artrose te 
voorkomen én de pijn te verzachten.

Feit: artrose is géén slijtage
Er is nogal wat verwarring over artrose, en één van 
de misverstanden is dat het gaat om slijtage van 
je kraakbeen en dus alleen voorkomt bij oudere 
mensen. Maar dat klopt niet. Artrose is een vorm 
van reuma en dus een chronische ziekte die je 
kraakbeen aantast.. Het kraakbeen, een soort 

‘soepele lijm’ die twee gewrichten bij elkaar houdt, 
wordt bij artrose dunner en breekt af. Als er geen 
kraakbeen meer tussen je botten zit, gaan die te-
gen elkaar schuren en dat veroorzaakt pijn en stijf-
heid. Om het gebrek aan kraakbeen op te vangen, 
maakt je lichaam nieuw bot aan in de vorm van (al 
even pijnlijke) aangroeisels - osteofyten genoemd.

Feit: een infraroodsauna 
kan artrose voorkomen
Uit onderzoek blijkt dat verzuring in je lichaam je 
botten aantast. Sommige onderzoekers conclude-
ren daaruit dat een verzuurd lichaam een mogelijke 
oorzaak is van artrose.
Wat gebeurt er dan? Als je te veel zuren in je li-
chaam hebt, krijg je ze niet afgevoerd en gaan ze 
zich opstapelen en schade berokkenen, o.a. aan 
je kraakbeen. Er zijn nog een hele resem andere 
klachten van een te zuur lichaam, van slapeloos-
heid, obstipatie en zure oprispingen tot reuma, ex-
treme vermoeidheid en hyperventilatie.
Hoe kan een infraroodsauna helpen? Twee à 
drie keer per week zweten in een infraroodsauna is 
de allerbeste manier om (zure) giftige afvalstoffen 
af te voeren.

Feit: een infraroodsauna 
kan de pijn verzachten
Kraakbeen dat afsterft, groeit niet meer terug. En 
dus kun je eigenlijk niet veel doen als je last hebt 
van artrose, behalve je spieren versterken, je ge-
wrichten soepel houden en pijnmedicatie nemen. 
Maar wie elke dag pijnstillers slikt, zal het kunnen 
beamen: deze zijn heel belastend voor je lichaam 
(maag, nieren...) en laten veel gifstoffen achter. 
Een infraroodsauna is een natuurlijke pijnstiller 
voor mensen die last hebben van stijve spieren en 
pijnlijke gewrichten.

* Raadpleeg steeds je arts of reumatoloog

Health Mate Shop Ekeren
Kapelsesteenweg 459 • 2180 Ekeren • Tel 03/327 94 38

www.healthmateshopekeren.be
info@healthmateshopekeren.be

Getuigenis over 
Health Mate infraroodsauna

Martine Jonckheere over het 
enige dat ze mist op vakantie
"Ik ga elke avond voor ik ga slapen in mijn 
Health Mate infraroodsauna. Heerlijk vind ik 
dat, zo'n momentje voor mezelf. In mijn “ca-
bientje” laat ik alle zorgen los. En daarna val 
ik als een blok in slaap. Ik ben de voorbije 
maanden een paar keer op vakantie geweest 
naar de zon, en het enige wat ik dan mis, is 
mijn infraroodsauna. Ja, dan ontbreekt er 
toch iets aan mijn dag."
  

Van Finse sauna 
naar infraroodsauna
Het was vriendin en ex-schaatsster Katrien 
Pauwels, die haar Health Mate al meer dan 
10 jaar heeft, die Martine een Health Mate in 
plaats van haar Finse sauna aanraadde. En 
daar heeft ze nog geen seconde spijt van. "In 
mijn infraroodsauna zitten, is echt mijn zen-
moment. Ik zet een muziekje op en steek 
kaarsjes aan in mijn ruimteke", zegt ze. Haar 
ritueel ziet er altijd hetzelfde uit. "Ik zet mijn 
sauna op 55  en stap erin na een kwartier. 
En ja, dan val ik vaak in slaap. Zo ontspan-
nen word ik ervan."
 

Weer gevoel na 
haar borstamputatie
Naast die pure ontspanning voelt Martine nóg 
een fijn effect van haar infraroodsauna. Voor 
het eerst sinds 2006 heeft ze terug gevoel 
aan de kant waar haar borst geamputeerd 
werd. "Mijn hele linkerkant was gevoelloos, 
al jaren. Nu lijkt het alsof die kant ontdooit. 
Dat heb ik nooit gehad in mijn andere sauna. 
Ook stijfheid in mijn nek verdwijnt. Ik zou mijn 
Health Mate echt niet meer kunnen missen.” 
(lacht)

Heb je er genoeg van steeds met pijn rond te lopen?
De infraroodsauna’s 
van Health Mate zijn 
voor jou de oplossing!

EEN HEALTH MATE INFRAROODSAUNA BIJ U THUIS? WIE DROOMT DAAR NIET VAN?

HEALTH MATE SHOP EKEREN – PROFITEER NU VAN ONZE UNIEKE WINTERCONDITIES!

Kom even vrijblijvend een kijkje nemen in de showroom en 
test zelf uit wat het verschil is tussen een warmtecabine en 
een therapeutische infraroodsauna van Healthmate. Boven-
dien geniet je van onze unieke wintercondities!
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 75/mnd € 229.000,-

€ 168.500,- € 269.000,- € 319.000,-

€ 297.500,-

TE HUUR:
Brasschaat, Schanstraat 41

TE KOOP:
Wuustwezel, Bredabaan 918

TE KOOP:
Brasschaat, Leeuweriklaan 9

TE KOOP:
Ekeren, Plasstraat 36

TE KOOP:
Brasschaat, Rerum Novarumlei 44

TE KOOP:
Kalmthout, Blikstraat 12

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

Garage box met elektriciteitsaan-
sluiting

app 1eV lift 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:120 kWh/m²

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:564 kWh/m²

App 2eV 3 slpk mogelijkh gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:617 kWh/m²

HOB 4 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:474 kWh/m²

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:223 kWh/m²

*2 maanden gratis + 10 betalend. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon met of zonder 

eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consu-
lent of op www.dvv.be/wonen/cocoon/voorwaarden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële 
brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verleng-

dvv.be). Indien je niet tevreden bent met het antwoord kan je ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 

U huurt of bent eigenaar van een 
appartement of huis? Profiteer nu van 

ons uitzonderlijk tarief.
Neem tussen 25/10/2017 en 31/12/2017 een 

woningverzekering Cocoon en krijg 2 maanden gratis*. 
Kijk snel op www.dvv.be/wonen of kom langs in ons 

kantoor. Wij helpen u graag.

WONINGVERZEKERING COCOON

2 MAANDEN GRATIS*

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 Brasschaat
03 650 10 20
www.matrix.nv

Wat er thuis ook gebeurt,
uw DVV-consulent doet meer voor u.

+
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NIEUWBOUW WONINGEN

GOOREIND
ARTHUR BOELSTRAAT 27

Voor meer info: 03 650 04 50        info@ressimmo.be        

TE KOOP

 prachtige, nieuwe verkaveling

 8 nieuwbouw halfopen bebouwingen

 in rustige, groene omgeving, net buiten het centrum

 zeer ruime tuinen

 perceelgrootte: 812 m²

 energiezuinig (E-50)

LAATSTE
WONING!

Reeds 25 jaar 
uw betrouwbare sleutel-op-de-deur 

partner in regio Antwerpen

www.ressimmo.be

Koop nu en bespaar.
Vraag naar de voordelige 
verkoopsvoorwaarden.

Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 220
PRACHTIG NIEUWBOUWAPP.

App op de 1ste verd, met lift, garage en ruime kelderberging! Beschikbaar vanaf 
01/11/2017. Indeling; ruime hal met apart toilet, ruime woon-en eetkamer op parket 
met balkon, open geïnstalleerde keuken met een berging, 2 slaapkamers waarvan één 
met terras, ruime berging voor was- en droogmachine, badkamer met bad en douche. 
Huurprijs: 900 euro/maand. 
Voor meer info of een vrijblijvende afspraak 

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Pannenkoekenslag 
Afrant Brasschaat

Op tweede Kerstdag organiseert 
ontwikkelingswerk AFRANT 
BRASSCHAAT in samenwerking 
met de Remise in het park weer 
een pannenkoekenslag met 
soepverkoop, Glühwein en Jene-
ver. De opbrengst gaat naar de 
armste landen van West-Afrika, 
enkele lokale dorpen in Benin 
en Burkina Faso,voor het bou-
wen van waterputten. Zoals alle 
jaren zal het weer een gezellig 
ontmoeten zijn rond de kerststal 
en de vuurkorven. De vrienden 
van Afrant www AFRANT.be. De 
werking van VZW Afrant wordt 
mogelijk gemaakt dankzij de 
giften en bijdragen van vrienden 
en sympathisanten. BE24 0004 
4359 4538 AFRika-ANTwerpen.

Poolse mann. doen re-
novatiewerk: bez., gypr., 
bet., park., schild., afbr. 

0496/084 168 - 0496/637 
978

Man zoekt werk, schild., 
verh., tuinw., bezett., afbr. 
0483/720 562

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, koken, bejaarden-
hulp, beschikb. 0484/684 
622 (Maria)

Te koop gezocht: Open 
bebouwing centr. Bras. 
Max 800m². 0486/891 413

Student zoekt werk: Tuin, 
schild., e.a.a.w. 0467/707 945

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Skiles 
Mail voor info naar:

skimetlynn@hotmail.com

Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen van zolder 
enz. 03/663 65 70
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

Brasschaat, Emiellei 1:
Charmante vrijstaande woning in een rustige straat. 
Gelijkvloers: hal met ingemaakt kast, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 
douche, living met spekkachel, eetkamer, open keuken met berging en veranda. Zol-
der: Ingedeelde ruimte met mogelijkheid tot 3 slaapkamers en badkamer. Garage met 
smeerput en automatische poort. Nieuwe ramen! EPC 334 kWh, elektrische keuring 
niet conform, Opp.: 897m², K.I.: € 2.361,00, (VG, WG, WP, GDV, GVKR, VV) (Immoweb: 7231918)

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@telenet.be

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

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
            Gemeente Brasschaat
* Prinskavelhof: nieuwbouw assistentiewoning 1e verd., 80m², woonk. met 
open keuken, badk. met inloopdouche, 2 slpkrs, ruim terras, berging, centraal 
domoticasyst. Interessant als investering, verhuur of eigen bewoning. Meer 
info op ons kantoor.

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

            Gemeente Kapellen
Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond, 
opp. 1042m²

*Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement 1e verd. links. Zeer ruime living, open 
keuken, 3 slpks, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, aparte wc, groot 
terras over lengte app.

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels
• Coating spuiten op het dak (3 kleuren)

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen
• Alle ijzerwerk

0468/116.116

Problemen met uw verwarming, gas 
of mazout? Wij geven u een 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis 
prijsofferte.

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Uitnodiging concert Trivium Cantans
TRIVIUM  CANTANS  brengt op zaterdag 9 december 2017 een 
concert in de St.-Jozefkerk te Brasschaat-Driehoek.  Het concert 
draagt als titel “ Daar bloeid’ ene Lelie” en wil daarmee illustreren 

-

-
-

Jef Van Hoof en deze opsomming is maar een greep uit ons 

-

gedirigeerd door Fernande Van de Spiegle en op het orgel bege-
-

ken worden aan Coda Hospice Wuustwezel. Om mee te genie-

-

-
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Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in De Streekkrant, op De Woonkijker op ATV 
(weekdagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be + 

www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notaris Peter Geeraerts te Brasschaat zal toewijzen in één zitdag onder op-
schortende voorwaarde van afwezigheid van een hoger bod:

WOONHUIS
Leopoldslei 83

Oppervlakte: 950 m²
Kadastraal inkomen: € 1360€
EPC nr: 20170223-0001937089-1
EPC waarde: 736kWh/m²
Kenmerk: Gemeente Brasschaat - 
vierde afdeling een woonhuis op en 
met grond en alle verdere aanhorig-
heden te 2930 Brasschaat, Leopold-
slei 83, volgens titel gekadastreerd, 
sectie D, nummer 752/L en 752/M,
met een oppervlakte van negenhon-
derd vijftig vierkante meter (950 m²) 
en thans gekadastreerd, sectie D, nummer 0752/M-4, met eenzelfde oppervlakte en 
een kadastraal inkomen van duizend driehonderdzestig euro (€ 1.360).

 0752M4P0000
Indeling: Op gelijkvloers: Inkomhal met trap met toegang naar ondergrondse kelder 
en living en keuken, woonkamer met salon, keuken, kleine bureelruimte, gastentoilet 
en garage. Op eerste verdieping: nachthal, vier slaapkamers, badkamer en bureel-
ruimte. Deze indeling is louter informatief.
Beschikbaarheid: Beschikbaar overeenkomstig de veilvoorwaarden
Bezichtiging: Dinsdagen en donderdagen van 19.00u tot 20.00u en zaterdagen van 
10.00u tot 12.00u vanaf dinsdag 28 november aanstaande

 Vg - Wg - Gvkr - Gdv - Gvv - blanco bodemattest
Watertoets: Niet overstromingsgevoelig gebied
Overstromingszone: Niet van toepassing
Voorzieningen: Geen controleonderzoek elektrische installaties

ENIGE ZITDAG:

Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag 
dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegen-
woordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Notaris Peter Geeraerts
Kapelsesteenweg 340 - 2930 Brasschaat - T. 03 605 00 00

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26

Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

WWW.ENTREZ-VASTGOED.BE
Tel: 0475 540 400 • Gratis Schatting!

Voor de 2de maal organiseerde de Brasschaatse Badminton 
Club een G-tornooi, op zondag 19 november 2017 was er dan 
ook een mooie opkomst van sporters met een mentale beper-
king die stuk voor stuk een mooie prestatie neerzetten! Voor die 
middag waren er duo’s gevormd, en ook al had men voordien 

WAT EEN SFEER!  WAT EEN INZET!  WAT EEN PRESTATIE!

niet kunnen oefenen toch was de inzet en het spel meer dan 
behoorlijk. Dank aan de vele deelnemers, de talrijk opgekomen 
supporters, de medewerkers voor en achter de schermen en tot 
volgend jaar.

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be

 Spanje - Andalu-
sie vol. omheinde vrij-
staande villa 3slpk.2bdk. 
prive zwembad comfort/
rust www.villacielo.be - 
03/651 60 85 vanaf €57 p/d

PUUR BROOD 
LEKKER VOEDZAAM 

EN GEZOND

AUTHENTIEKE 
WARME BAKKERIJ

BREDABAAN 466 BRASCHAAT
WWW.LABOULANGERIEBR.BE

WINTERSE 
VERTELWANDELING
door Horakelbende

Mariagrot
Brasschaat 

Zowel beginnende als meer 
ervaren breisters kunnen des-
kundig advies krijgen bij hun 
breiwerk naar eigen keuze.  
Haaksters ook welkom. Data  
: 25/1---1/2---22/3---26/4---
24/5 en21/6  2018. Prijs: le-
den   €24 - niet leden  €42. 
De lessen gaan door in “Ons 
Middelheem” van19h30 tot 
22h00. Inschrijven bij Christel 
Claes , Bredestraat 40. tel. 
03/651.65.72  GSM. 0496 69 
38 39.
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KANTOREN TE HUUR
Business Center Brasschaat 

Gelegen Bredabaan 859

Flexplek € 450, Kantoor v.a. € 595 All-in

T +32(0)3 644 9890 / info@cobalt.be / www.cobalt.be

Maak jouw verandadroom waar

Sleutel-op-de-deur veranda’s
Al bijna 35 jaar maakt Bruynseels-Vochten het verschil als specialist in ramen 
en deuren in aluminium en pvc. Sinds het begin van de jaren ’90 blinken wij ook 
uit in sleutel-op-de-deur veranda’s. Het bouwen van veranda’s is een vak apart. 
Onze ervaren vakmannen kennen de kneepjes. De technische mogelijkheden, 
de ruime keuze in stijl, vorm en concept en de perfecte installatie zijn een kolfje 
naar hun hand.

Eén aanspreekpunt van a tot z
Droom jij van een veranda, tuinkamer of keuken die aansluit op de tuin? Wij 
helpen om je ideeën vorm te geven en komen vrijblijvend bij jou ter plaatse. 
Aan de hand van foto’s van realisaties gaan we je voorkeuren en wensen in 
detail na. Wij bereiden je verandaproject van a tot z voor en voeren het uit 
in eigen beheer. Van ontwerp en funderingswerken tot en met de elektriciteit 
en vloerwerken. Onze deskundige medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid. 
Uiteraard houden zij rekening met stijl, esthetiek, comfort, functionaliteit, ener-
giezuinigheid en isolatie. Of je nu een groot of klein project voor ogen hebt, bij 
Bruynseels-Vochten is iedereen welkom.

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 - E info@bruvo.be

Alle dagen open van 10u-17u, zondag van 14u-17u

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

www.bruvo.be “Zor geloo s genieten van nog meer  tuinplezier ”

telkens van 10 tot 17u doorlopend

VERANDA DAGEN
za. 9 & zo. 10 december

GEEN  INSPIRATIE?
Geef eens een  CURSUS CADEAU!!

In het Dakhuus op de Bredabaan 696 kan je een cadeaubon 
aankopen voor een voorjaarscursus. Een ideaal ideetje voor 
de feestdagen in de eindejaarsperiode. Het nieuwe voorjaars-
aanbod met zeer vele originele ideeën staat al op onze website
www.dakhuus.org.  Kookcursussen allerlei om je gasten nadien 
mee te verrassen. Een Hobby-cursus zoals meubels maken, 
stucdeco, acrylschilderen, ukelele, mondharmonica … het 
aanbod is enorm groot. In onze wellness cursussen kan je 

-
logie en mindfulness. En dan zijn er nog onze pc-cursussen, 
van ABC tot leren werken met je Tablet. Te veel om op te 
noemen, maar een keuze vind je zeker en vast! Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do, 13-17u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org

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

Tuinaanleg en tuinon-
derhoud; Snoeien en 

vellen van bomen; Stron-
ken uitfrezen; vrijmaken 

van bouwpercelen; 
Aanleg gazons; Aanleg 
kunstgras; Werkt ook 

met onderhouds-
contracten; Proper 
maken van opritten.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be 
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website: 
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
BERCHEM: Wapenstilstandlaan  12 -  Te renoveren 
appartement op 8ste verdiep met hal, keuken, living 
met sierschouw, eetkamer, 2 slaapkamers met terras, 
badkamer, WC. 
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.          
MERKSEM: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
MERKSEM: Maantjessteenweg  66 en 68 - Huis met 
diepe tuin, 4 slaapkamers, keuken, woonkamer, keuken, 
badkamer, kelder en de naastliggende bouwgrond – te 
renoveren.
MERKSEM: Handelspand  - met gelijkvloers winkel en 
kelder – 1ste, 2de en 3de verdiep : appartement met  
inkom, living, woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer, 
bergplaats, keuken.
BRASSCHAAT: Schagendreef 9 - Ruime woning met 4 
slaapkamers, hal, keuken, living, salon, badkamer, WC, 
kelder, garage, diepe tuin - dak en ramen vernieuwd in 
2013 -  te renoveren.
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

In de Heidestraat in Kapellen worden 4 eengezinswoningen 
gebouwd. De woningen hebben een uitstekende ligging nabij 
het centrum van Kapellen en het openbaar vervoer, doch zijn 
deze rustig gelegen.

Er zijn nog 3 van de 4 woningen beschikbaar. Door de ruime living 
met open keuken, 3 slaapkamers en de tuin zijn deze woningen 
ideaal voor starters, gezinnen met kinderen en investeerders. 

Er wordt ook een vaste trap naar de zolder voorzien, waar optio-
neel nog een extra kamer(s) en/of een badkamer voorzien kan 

worden. Achteraan is er voor elke woning een carport en aparte 

Steen Vastgoed zorgt ook in dit project voor een hoogwaardige 
afwerking en ruime budgetten voor keuken, sanitair, vloeren... De 
woningen worden gebouwd volgens het BEN-principe.

Met dit project geven we kopers de mogelijkheid om een interes-
sante investering te doen met zicht op de toekomst. Steen 
Vastgoed voorziet voor investeerders een gegarandeerd netto-
rendement van 3% gedurende de eerste 5 jaar.

WWW.STEENVASTGOED.BE | 03/666 79 46 | 0475/76 36 27
Hoogboomsteenweg 181 | 2950 Kapellen | info@steenvastgoed.be

Heidestraat - KAPELLEN
Stijlvol eigentijds comfort.

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeusen & Zn

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430
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WACHTDIENSTEN

De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken 
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56

Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de 

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

9 - 10/12 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

9 - 10/12 Annelies Grimon 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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) Gemeentepark 15

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15

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, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

9 - 10/12 Dr. Suykerbuyk 03/633 37 30

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

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

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

Ophaling huisvuil december

GFT

MAANDAG   11
DINSDAG   12
WOENSDAG  13
DONDERDAG   14
VRIJDAG     15
ZATERDAG   16

MAANDAG   4
D I N S D A G    5
WOENSDAG 6
DONDERDAG 7
VRIJDAG     8
ZATERDAG   9

Ophaling huisvuil december

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

BURGELIJKE 
STAND

Hendrickx Mathieu 15-11, Brasschaat
Boterdaele Rosie 16-11, Kruibeke
Jespers Cois 16-11, Schoten
Uytterhoeven Siebe 17-11, Kalmthout
Donders Vic 15-11, Brecht
Stranger Manon 14-11, Ekeren
Pawlus William 14-11, Hoevenen
Hoogwaerts Wannes 15-11, Kalmthout
Palmans Zayn-Noëh 14-11, Kapellen
Lamghari Hassan 20-11, Borsbeek
Lamghari Hussain 20-11, Borsbeek
Roos Viktor 17-11, Brasschaat
Broos César 18-11, Kalmthout
Roofthooft Marnik 18-11, Kapellen
Damen Owen 20-11, Kalmthout
Claes Loizz 17-11, Ekeren 
Roelants Mil 17-11, Kapellen
Slaets Liva 17-11, Ekeren
Mortelmans Emiline 20-11, Brasschaat
Buytaert Hannes 20-11, Brasschaat
Coppens Aiden Craig 18-11, Wuustwezel
Willemsen Koningstein Nina 21-11, Kalmthout
Francken Fédor 10-11, Kalmthout
Dione Eva 08-11, Merksem
Delwiche Liano 17-11, Rijkevorsel
Janssens Dyvano 19-11, Kalmthout

Tahib Hosna 17-11, Brasschaat
Hannesse Elien 21-11, Brasschaat
Goesaert Emilian 19-11, Stabroek
Van Leemputten Jax 16-11, Ekeren
Van Aelst Jérôme 23-11, Berchem
Callens Amaury 18-11, Merksem
Leyssens Jörn Tom 28-11, Wuustwezel
Moerman Rune 22-11, Brecht
Goudman Lotte 21-11, Merksem
Van Poele Felix 22-11, Schoten
Wouters Hailey 23-11, Itegem
Mehmetaj Vlera 22-11, Sint-Job-in-’t-Goor
Verswyvelen Noah 21-11, Ekeren
den Braber Lino 24-11, Hoevenen
Luyckx Sem 24-11, Kalmthout
Van Duppen Leon 24-11, Brasschaat
De Meutter Lex 25-11, Wuustwezel
Verhulst Leandro 26-11, Stabroek
Van Hoeydonck Nore 25-11, Stabroek
Van Hooydonk Linde 26-11, Kalmthout
Van De Mierop Nina 24-11, Essen
de Vries Lyno 27-11, Wuustwezel
Stevens Sooi 27-11, Kalmthout
Hendrickx Kai 27-11, Schoten
Mondelaers van der Laag Ewan 26-11, Brasschaat
De Boeck Matteo 24-11, Schoten

Jacqmain Pierre, 90 jaar, weduwnaar van Berte Marie, Brasschaat
Lauwen Anna, 76 jaar, echtgenote van Henderickx Marcel, Antwerpen
De Meyer Eduard, 76 jaar, echtgenoot van Van Ballaert Monique, Wuustwezel
Bollaerts Marc, 63 jaar, echtgenoot van Van Deun Marina, Essen
Van Renterghem Yvette, 84 jaar, weduwe van Christiaens Jeroom, Brasschaat
Van Tilborgh Maria, 85 jaar, weduwe van Kielbaey Jean, Kapellen
Rampaert Joseph, 68 jaar, echtgenoot van Van de Velde Hilde, Brasschaat
Willaert Guido, 74 jaar, Kapellen
De Ketelaere Elizabeth, 74 jaar, echtgenote van Goddemaer Guy, Brasschaat
de Reus Arie, 76 jaar, Brasschaat
Sabbe Christiaan, 85 jaar, echtgenoot van Hermans Mariette, Brasschaat
Ooms Karin, 60 jaar, echtgenote van Verdonck André, Brecht
Ahadri Chahyra, 33 jaar, echtgenote van Bounouh Aziz, Antwerpen
Van der Steen Joseph, 69 jaar, weduwnaar van Nelen Simonne, Brasschaat
Kwanten Henricus, 78 jaar, echtgenoot van Arts Maria, Brasschaat
Mintiens Lisette, 86 jaar, weduwe van Peepermans Louis, Brasschaat
Koch Margareta, 98 jaar, weduwe van Carpentier Lodewijk, Antwerpen
Stynen Anna, 92 jaar, weduwe van Raemaekers Henri, Brasschaat
van der Linden Adrianus, 76 jaar, echtgenoot van Lagendijk Jannie, Brasschaat
Peeters Josephus, 96 jaar, echtgenoot van Gelens Germana, Stabroek
Van de Sompele Rudiger, 63 jaar, weduwnaar van Arcati Marie Claire, Kapellen
Vlaeminck Lidia, 85 jaar, echtgenote van Lauwers Leopoldus, Antwerpen
Teirbrood François, 85 jaar, echtgenoot van Feyen Valentine, Antwerpen
Winckelmans Lodewijk, 92 jaar, echtgenoot van Vandeputte Ludovica, Antwerpen
Roofthooft Guido, 70 jaar, echtgenoot van Gladines Godelieve, Brasschaat
Geers Jan, 81 jaar, echtgenoot van De Ren Ludovica, Brasschaat
Stefens Paul, 88 jaar, echtgenoot van Camerman Diane, Brasschaat
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SUPER
VOORWAARDEN

EUROPEAN DISABILITY CARD 
Het gemeentebestuur van Brasschaat onderschrijft volop het project dat in oktober 2017 gelan-
ceerd werd rond de European Disability Card, een kaart die tal van zaken voor mensen met een 
beperking eenvoudiger en toegankelijker maakt.
“De kaart kwam er eigenlijk op vraag van personen met een handicap en de organisaties die 
hun belangen behartigen”, zegt schepen van sociale zaken Bart Brughmans. Het sluit aan bij 
een initiatief dat al in een 8-tal Europese landen bestaat.
Voor de betrokkene betekent het eerst en vooral een administratieve vereenvoudiging. De kaart 
geldt als bewijs dat iemand een handicap heeft. Dus gedaan met het voorleggen van dokters-
briefjes, attesten of andere documenten om z’n handicap aan te tonen. De kaart is persoonlijk 
met persoonsgegevens en een foto.
Bovendien moet de kaart de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor iedereen bevor-
deren, in het bijzonder voor personen met een beperking. De kaart geeft een aantal voordelen in 
musea, pretparken, sportcentra, zoals toegankelijke en voorbehouden plaatsen in theater, een 
gespecialiseerde gids in gebarentaal, gratis vestiaires enzovoort.
Iedereen die een erkenning heeft van de FOD Sociale Zekerheid of van het VAPH (Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap) kan de gratis kaart aanvragen. De sociale diensten 
van de gemeente en de ziekenfondsen kunnen daarbij helpen.
Brasschaat gaat een promotiecampagne voeren om dit initiatief in de kijker te zetten. Ook or-
ganisaties en verenigingen worden opgeroepen zich te laten registreren met de extravoordelen 
die zij bieden voor personen met een handicap. Onze eigen gemeentediensten zullen daarbij 
het goede voorbeeld geven. Website handicap.belgium.be

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
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e-mail: info@hofman-meubelen.com website: www.hofman-meubelen.com

Gewijzigde openingsuren:
Dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00. Zondag en maandag gesloten.

MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

NOG OPEN TOT 15 DECEMBER

ULTIMATE
OPPORTUNITIES!!!

-60% tot -90%

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te koop: Kerstboom New 
Growthbleu H 1,85 of 
135. NP: € 160 VK: € 80. 
0476/594 820

@ rap moet gaan bel 
klus&zo. 0499/103 000

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
klus&zo 0499/103 000

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u

Ala Zoekt werk. Alles 
huishoudwerk. 0488 281 
708


