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

5 jaar
waarborg

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

CADEAUBON

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!

ZONDAG 17 DECEMBER OPEN
VAN 10 TOT 17 UUR

20 METER ETALAGE 
VOL NUTTIGE GESCHENKTIPS !

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  lente-
schilderwerk !   

Christoph

  

Inspirerend winkelen voor de Eindejaarsfeesten
Extra open zondag 17 december van 13-17 u.

Vanaf 2 stuks -30%*
* vanaf vrijdag 15 december op de wintercollectie 2017

Dr. Roosensplein 11 • Brasschaat • Tel. 03-651 32 34

Dames • Heren • Juniors
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Wezel Wintert en dat vieren we op zondag 17 de-
cember met een betoverende kerstmarkt op de 
Theo Verellenlaan in Gooreind. Kom proeven van 
al het lekkers en moois dat de handelaars, onder-
nemers en verenigingen te bieden hebben, zeg 
gedag tegen de Kerstman of steun Music for Life. 
Op zondag 17 december maken we de Theo Ver-
ellenlaan van 13 uur tot 19 uur verkeersvrij voor 
een grootse kerstmarkt. Meer dan 60 standhou-
ders bundelen hun krachten om iedereen een ge-
zellige middag vol kerstmagie te bezorgen. Naast 
alle kraampjes vol moois en lekkers, worden er 
demonstraties, kinderanimatie en zoveel meer ge-
organiseerd. Bovendien komt ook de kerstman in 
de namiddag even langs!
Mutsen for Life
Voor zeven euro kan je op de kerstmarkt een 
‘Wezel Wintert’ muts kopen. Je bent er niet alleen 

maar je steunt er ook Music for Life van Studio 
Brussel mee. De opbrengst van de mutsen gaat 
integraal naar drie vzw’s die zich inzetten voor 
kans- en taalarme kinderen in Vlaanderen: Bednet 
vzw, Feestvarken vzw en de Boekenkaravaan. Je 
koopt je muts niet alleen op de kerstmarkt, maar 
je kan ook terecht bij verschillende handelaars in 
onze gemeente.
Daarnaast kan je 17 december, voor een beschei-
den bijdrage, ook een plaatje aanvragen bij onze 
Wezel-for-Life-dj of een heerlijk dessertje kopen dat 
de medewerkers van het gemeentehuis en OCMW 
speciaal voor Music for Life hebben gemaakt.

WEZEL WINTERT: 
BETOVERENDE GOOREINDSE 

KERSTMARKT

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

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.
 
Het zijn drukke tijden bij 
HERFIL...
Onze klanten krijgen perfect 
ambachtelijk vakwerk.
Tot Kerst kan u in onze winkel 
enkel terecht na afspraak.
Graag tot uw dienst, na uw 
telefoontje.

 
www.HERFIL.be

RAAMGARNIERING

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

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

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

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

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
Ik zoek beelden in ivoor, 
brons, marmer, klojes, 
kleine zakuurwerken, Lie-
bigprentjes. 03 313 84 58

Te koop: Oude beelden 
in ivoor, brons en marmer, 
klok in brons en porselein 
oud Paris. 0468/471 757

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

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

Algemen elektr. en reno-

bin 24 u. 0489/396 555
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(voertuigen ouder dan 25 jaar)

Voor iedereen met  voor 

van  11u - 14u

GO! Basisschool Wonderwijs Brasschaat
www.wonderwijsbrasschaat.be

INKIJKDAG
iedereen welkom van 9u tot 10u

donderdag 21 december 2017

GO! Basisschool Wonderwijs
Augustijnslei 54
2930 Brasschaat

www.wonderwijsbrasschaat.be

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.

Kom gerust even langs voor nog meer cadeautips!

ONZE 
CADEAUTIPS!

Domo
pizzamaker

Domo
bordenwarmer

Gefu
spiraalsnijder
giftbox

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

Berkenbeek vzw 
Wuustwezel

& Curieus Wuustwezel
stellen voor in GC KADANS
vrijdag 15 dec 2017 20u15 14 
euro. STIJN MEURIS, TIRADE 
conference. eigenwijs scherp 

03 669 89 45

Zandbergrun 
Wuustwezel

concert. GC KADANS Wuust-
wezel. THE TRUE GODS OF 
SOUND AND STONE. Irish 
songs & stories. BRIAN BRO-

CURSUSSEN 
MET FIKSE KORTING

in het vormingscentrum terecht 

Spaans of Italiaans ‘op reis’. 

informaticacursussen volgen. 
Een greep uit de nieuwe the-

zen voor een wellness-cursus 
zoals ontspanningsmassage of 

want zoals altijd worden snelle 

org vind je de voorwaarden die 

696 (ma en do, 13-17u of woe 
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Brasserie

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Woensd. 13 december
Dagsoep

Varkensgebraad 
Nasi Goreng

Donderd. 14 december
Dagsoep

Boerenworst 
met rode kool

Vrijdag 15 december
Dagsoep

Vispan met prei

Maand. 18 december
Dagsoep

Coq au vin, kroketjes

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.

FEESTELĲKE OPENINGSMAAND
BĲ TOP HAIR

NIEUW
Barbercorner • Manicure • Wimperextensions • Epilatie’s

Make-up • Pruiken • Extensions

Maandag open van 12 tot 17u
Donderdag tot 19u

Iedereen welkom met of zonder afspraak,
online www.top-hair.be

Tel. 03/633 38 20 • Bredabaan 454

ze gedurende al die jaren telkens tussen de 1300 en 2000 deel-
nemers (van alle leeftijden) per editie hebben mogen ontvangen 

komt ten goede aan de "Zelfhulpgroep voor MS-patiënten Bras-

VELO CLASSIC 
SCHENKT 2 CHEQUES

Gratis check up van uw Toyota 
uitsluitend tussen 15 nov. en 31 dec. na afspraak en op vertoon van deze advertentie.

Kom naar de Toyota GMAN Winter Check

nauwgezette controle van 60 specifieke punten voor de winter
gedetailleerd rapport 
dit alles zonder enige verplichting

TOT 31/12/2017 PROMO OP 
ruitenwissers -20% / Batterijen -20% / remblokken -15% / banden -30% 
Reserveer nu!

Toyota GMAN • Ijzerlaan 3 • 2060 Antwerpen • Tel 03 321 83 26

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Voor al uw kleine 
tuinwerken waarvoor je 
moeilijk een aannemer 

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

Gratis offerte 
& advies

0473/225 897

GEZOCHT: 
verwenmama’s en 

papa’s voor blokkers
Van 2 januari tem 26 januari 

haar studenten de kans 
geven om in een rustige 

die onze studenten in de 

Zie jij het zitten om één of 
meerdere dagen van 10u 
tem 12u30 enkele kannen 

-
houtbaan 19 (naast het 

Te huur: Service f lat 
Kapellen. Volledig ge-
renoveerd app; Liv., kkn, 
badk., slpk, wc, Verpleging 
24/24u aanwezig, maal-
tijden mogelijk. 0475/503 
863

Te huur: App. gelegen 
vuurkruisenlei 6. Vrij 1 
februari 1e verd. 0476/527 
339

Te huur warme auto-
staanplaats Bredab. C. 
0479/990 545

Te huur: App. 2de V. 
Schansstraat kkn, Bdkmr, 
2 slpks, ruime liv., gar. € 
700. 0473/471 704



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

KERSTSHOPPING
15-16-17 DECEMBER • ZONDAG OPEN 13U-17U

Leuke cadeautjes 
om te geven

Portefeuille, portemonnee, geldbeugel, 
handtas, boekentas, reiskoffer, trolley, 

handbagage, Pantoffels, wandelschoenen, 
laarzen, kousen,...

ONDEK OOK 
ONZE KOPPELVERKOOPACTIE
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HOOGSTAANDE LIFT SERVICE
LIFT SERVICE BRASSCHAAT

“Wij garanderen een soepele
en lange levensduur van uw lift”

Modernisatie   Onderhoud
Depannage 24/7  Reparatie

0497 53 08 56

Wij zijn thuis in het onderhouden, moderniseren en 
plaatsen van liften.

Moet je bestaande lift nog aangepast worden aan 
het nieuwe KB?
Of kan je liftkooi stilaan een nieuw jasje gebruiken?
Lift Service Brasschaat is al onderweg om je zo goed 
en zo snel mogelijk verder te helpen.

Wij garanderen een hoogwaardige kwaliteit, terwijl 
we toch de scherpste prijzen kunnen bieden.

Voor meer informatie
of een offerte op maat:

www.liftservicebrasschaat.be
info@liftservicebrasschaat.be
GSM 0497 53 08 56

Uw liftonderhoud
al vanaf

€38/maand

zoekt 
om het team te versterken:

FLEXIJOB/
STUDENT 
Voor bar en zaal 

donderdagavond 
van 18u tot ±00u (min. 18j)

en

FLEXIJOB/
STUDENT

Voor afwas 
(vanaf januari) 

op zaterdag 
van 17u tot ±00u (min. 18j)

Info: 
Nathalie Van Thillo 0497/104 141

Hoogboomsteenweg 183 •  te Kapellen-Hoogboom

Reservaties voor Entrez 
enkel op het nummer 

03/ 605 60 11 
a.u.b.



Brasschaatse Film,     Nr. 50,     13-12-2017  7

Tijdens de maand december 
alle dagen open 
( ook de zondagen ) 
vanaf 9.00u -18.00u doorlopend.

03/653 33 11

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit
Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke 
productenwww.woonwinkelkampen.be

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Bij de woonwinkel vind je de gepaste geschenken voor onder de kerstboom.

OPA EN OMA - MAMA EN PAPA - BROER EN ZUS - TANTE EN OOM
PETEKINDJE - BUURMAN EN BUURVROUW - VRIENDEN EN KENNISSEN...

MAAK ZE BLIJ MET EEN NUTTIG EN UNIEK GESCHENK VAN BIJ DE WOONWINKEL

Bij aankoop van een 
feestoutfit maak je kans op 
een fotoshoot door Loving 
Memories fotografie!

Volg ons op 

De communiecollectie is er! 
Kijk snel op www.petitlapin.be of kom langs na 
afspraak: Fortsebaan 23 - Brasschaat. 

0472/96.43.63

OVERLIJDENSBERICHT

†

Dienstencentra Brasschaat
De Brasschaatse dienstencentra wensen 

iedereen een mooi eindejaar!

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 11/12 vanaf 14 uur: de warmste wafel : smulnamiddag en 
gezelschapspellen voor het goede doel.

Wo 13/12 om 14 uur: lezing: Rubens en Antwerpse Barok, gratis 
maar wel inschrijven
Vr 15/12 om 13 uur: kerstorigami: vouw mooie en eenvoudige 
kerstversiering in een ontspannen sfeer, gratis
Ma 18/12 om 14 uur: Bingo! Met een extra warme ronde voor 
het goede doel.
Woe 20 en do 21/12 van 11 tot 16 uur: de warmste markt: kom 
eens kijken of je iets kan vinden op onze rommel/hobbymarkt. 
Alle opbrengst opnieuw voor VZW Het feestvarken!
Do 21/12 om 14 uur: the sound of music: geniet mee van de 
romantische klassieker!
Do 28/12 vanaf 12 uur: eindejaarsfeest met feestmenu, muziek 
en humor, meer info in het DC
Vr 29/12 om 13 uur: kinderatelier: gezellig samen kerstknutselen, 
inschrijven!
Di 02/01 om 13 uur: kinderatelier: wij knutselen een kroon uit 
stof, om driekoningen te gaan zingen!
Wij starten op 10 januari met een nieuwe cursus “computer voor 
beginners”. Je kan al inschrijven

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 12/12 vanaf 13 uur: brei-atelier “Moeders voor Moeders”
Wo 13/12 vanaf 14 uur: buurtborrel voor de bewoners van het 
Prins Kavelhof. Drank zelf te betalen.
Do 14/12 om 14 uur: bingo
Vr 15/12 vanaf 13.30 uur: dansnamiddag met Brenda.
Di 19/12 vanaf 14 uur: smul: kerstgebak

-
nen” Kerstliedjes om bij weg te dromen.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 11/12 om 14 uur: naald en draad
Ma 11/12 om 14 : bingo
Ma 11/12 om 20 uur:  wijkbabbel Mariaburg en Vriesdonk
Do 14/12 om 14 uur: bezoek wijkagent
Di 19/12 om 10 uur: computerclub
Woe 20/12 om Innerlijke rust met klankschalen
Vr 22/12 om 9.30 uur : zentangle tekenen
Wo 27/12: Uitstap met toeristram “Wintertoer” om 13.45 vertrek 
aan de Scheldekaai 19 te Antwerpen Inschrijven is noodzakelijk !!!
Vr 29/12 om 9.30 uur: mandala tekenen
Woensdagochtend: “leren tekenen”: we verwelkomen heel graag 
nog nieuwe kandidaten. Geen voorkennis nodig. Kom eens kijken 
naar de voorbeelden van “eerste werken”:  ze zijn PRACHTIG !!!!

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

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

+ www.dinotti.be +
03 293 50 65  -  0497 245 775

7d
7dbereikbaar

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken
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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.500 ex. 

Hoogeind 85 • 2940 Stabroek • Tel. 03/568 89 10
www.deneus-stabroek.be • info@deneus-stabroek.be

Openingsuren: Ma, di, woe, do van 11u. I vr, za, zo van 10 u

Weekmenu’s voor € 15 p.p.!
MA 11/12 - ZO 17/12

Dagsoep
Roggevleugel met kappertjes en puree

MA 18/12 - ZO 24/12
Dagsoep

* * *

Kerstweekmenu € 25 p/p
Ma 25/12 (vanaf 15u.) t/m za 30/12

Glaasje Cava
Erwtensoep met rookworst

De NeusBistro

Op 1, 2 en 3 december bracht de Conceptband Brasschaat (CoBra) in Theater Hemelhoeve 3 ge-
slaagde uitvoeringen van haar nieuwste voorstelling 'StartPunt'.  Deze muzikale reis door de geschie-
denis, en langs markante gebeurtenissen en persoonlijkheden werd erg enthousiast onthaald door 

Brasschaats harmonieorkest opnieuw de honderden geïnteresseerden.  Een ruime fotoreportage kan 
u terugvinden op onze website: http://www.cobravzw.be. Heb je zin om zelf te komen meespelen?  Wij 
beginnen aan een nieuw programma, dus nu is het ideale moment.  Tot binnenkort!

GESLAAGD CONCERT 
VAN DE CONCEPTBAND BRASSCHAAT

STEUN VIA STOOKOLIEFONDS EN ENERGIELENING 

overbruggen. Wie met stookolie verwarmt en kwetsbaar is, kan een stookolietoelage krijgen van 
het OCMW. “Dit jaar hebben we al 42 dossier behandeld” zegt OCMW-voorzitter Bart Brughmans. 
Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning bij energievriendelijke renovaties via een gratis 
energielening. 
Wie met stookolie verwarmt en kwetsbaar is, kan een stookolietoelage krijgen van het OCMW. 
Het gaat dan om mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverze-
kering, personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling. De brandstof is ofwel 
huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. De toelage varieert op basis van de 
stookolieprijs en bedraagt maximum 300 euro. 
Het OCMW doet een sociaal onderzoek en beslist over de toekenning. Het OCMW zorgt voor een 
communicatie op maat van de doelgroep. Toch is het aantal stookolietoelagen de voorbije jaren 
gedaald. In 2014 kregen nog 62 huishoudens, dit jaar hebben we voorlopig al 42 huishoudens 
een toelage gegeven.
Naast de ondersteuning bij de aankoop van energie, zijn er diverse premies en goedkope leningen 
om de energiekost van de woning te verminderen. Door energiebesparende werken aan de woning 
uit te voeren, daalt het energieverbruik en dus ook de energiefactuur. Vanuit de gemeente bieden 
we een goedkope energielening aan voor energiebesparende werken. Mensen met een laag 
inkomen kunnen volledig gratis lenen. De intrest bedraagt 0% en er zijn geen dossierkosten. De 
lening kan worden aangevraagd voor uitgaven zoals een condensatieketel, dak- en muurisolatie 
of hoogrendementsglas.
Voor alle informatie over de energielening en andere premies kan je terecht bij het woonloket van 
de gemeente brasschaat via 03 650 02 78 of woonloket@brasschaat.be
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Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
De Caterslei 20 • 2930 Brasschaat
0476/97.61.51
roel.augustyns@vav-advocaten.be

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

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

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

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

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

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. 

Poolse mann. doen reno-
vatiewerk: bez., gypr., bet., 
park., schild., afbr. Ned. tal. 

168  -  0496 /637  978

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

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

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

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.
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Boomgaardstraat 31  |  2920 Kalmthout-Nieuwmoer  |  Tel. 03 667 31 39
info@tilborghsfrank.be  |  www.tilborghsfrank.be

VLOER- & TEGELWERKEN

Bezoek onze vernieuwde toonzaal

INBOUWHAARDEN & KACHELS

FRANK TILBORGHS

NIEUWE OPENINGSUREN: alle dagen open van 9u-12u/13u-18u zat.-, zon.- en feestdagen gesloten 's avonds op afspraak

OPENDEURDAGEN
MET SPECIALE KORTINGEN

VRIJDAG 24 NOVEMBER en

ZATERDAG 25 NOVEMBER

uitzonderlijk geopend van 10u - 17u

Wij zorgen voor een warme ontvangst !

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Kwaliteit en service aan scherpe prijzen 03 633 85 85

A

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Wij komen uw strijk 

Te huur 

Snoeien en vellen

Te koop gevraagd: 
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Parfumerie Simone
EXTRA OPEN

17 en 18 december van 9.30 tot 17 uur

22 en 23 december late night shopping
van 18 tot 21.30 uur

24 december van 9 tot 17.30 uur

31 december van 9 tot 17 uur

Kapelsesteenweg 372 - 2930 Brasschaat - 03 664 41 91

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

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)

De Kringwinkel Inboedelservice:
jouw woning leeg van A tot Z! 

Iedereen kent de Kringwinkel –misschien koop je er soms tweede-
hands, of geef je af en toe wat herbruikbare spulletjes aan dit so-
ciaal tewerkstellingsproject. Maar De Kringwinkel heeft nog meer 
diensten, zoals een zeer gewaardeerde inboedelservice. Woningen 
en apartementen worden van A tot Z leeggehaald en netjes achter-
gelaten.
Wat doet de De Kringwinkel Inboedelservice precies?
Bij een gratis ophaling haalt De Kringwinkel enkel de herbruikbare 
goederen op. De inboedelservice doet veel meer. Een volledig team 
verzorgt voor jou de volledige ontruiming van jouw woning of ap-
partement. Van kelder tot zolder. Wij demonteren, verpakken en 
ontruimen jouw volledige inboedel. Indien nodig zorgen wij voor par-
keerborden en een ladderlift. We laten alles netjes achter zodat je je 
woning kan verhuren of verkopen. 
Stel, ik heb zo’n woning die leegmoet. Hoe werkt dat dan?
Eerst maken we een afspraak voor een kijkbezoek. Dan komt een 
medewerker een inventaris (en fotos) maken van alles wat je wil 
laten weghalen. We schatten hoeveel tijd en mankracht de planning, 
opruimen, ophalen en netjes achterlaten van het pand zal kosten – 
en indien je wenst het regelen van de parkeerborden, de ladderlift, 
de verhuizers en indien gewenst schoonmakers via doorverwijzing.
We schatten wat de herbruikbare goederen ons vermoedelijk kun-

herbruikbare en/of waardevolle goederen hebt, zal je weinig moeten 
betalen. Als er heel veel onbruikbare goederen (weg te gooien) bij 

maken we een afspraak en wordt jouw inboedel op die dag met de 
glimlach van A tot Z opgeruimd!
Interesse in deze dienst?
Bel het nummer 03 217 25 10. We zijn bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag tussen 8u30 en 16u30. Vraag om een kijkbezoek in 
te plannen.

De Kringwinkel Antwerpen - Gratis ophaling: 03 217 25 10
info@dekringwinkelantwerpen.be - www.dekringwinkelantwerpen.be

Facebook/dekringwinkelantwerpen

Ik ben een jongedame 
van 23 jaar woonachtig 
te Kapellen en in het bezit 
van een wagen. Naast mijn  
A2 technisch diploma heb 
ik een bijkomend diploma 
van jeugd-en gehandi-
captenzorg. Ik zou graag 
ingeschreven aan de slag 
gaan bij mensen  die hulp 
nodig hebben, oudere 
mensen, mensen met een 
beperking …. Gelieve per 
mail te reageren : ik ant-
woord zeker terug. Email:
dafne_smets@msn.com

Ik zoek werk

Voor 14 pers.
Op 300 m van de Hoge Venen,

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

KFC Brasschaat
zondag 18 december
14.30u: Bonheiden - 2e prof.
Ben je geboren in 2012 of 
2013 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2013 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

Bijles FRANS (middelb. & 
hoger) Krstvak. Erv. MyS-
herpa 0476849285 

Te huur Schoten cen-
tr. Gemeub. vrij 2 verd. 
0495/214 041
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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

Voor het kerkhof:
grafzerken,
allerlei kerkhofartikelen,
bloemen, vazen,
lantaarns, lampen;
ook voor
collumbarium
en urneveld.

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

!! WINTERACTIE !!

+32(0)486/354.763
info@sani-constructs.be

Vernieuw voor 15/12/2017 
uw verwarmingsketel incl:
Thermostaat, vuilfilter
expansievat 18l/1B + console, 
veiligheidsgroep, buizenset en schouw

Keuzemogelijkheden condenserende 
gaswandketel Renova Bulex: 

ThermoMaster T18/25 • ThermoMaster T25/30
ThermoMaster T30/35 • Themacondens 25/30A

Vernieuw 
uw ketel aan 

-21%

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

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

WINTERSE 
VERTELWANDELING
door Horakelbende

16 december • 16u

Mariagrot
Brasschaat 
Rustoord

Uw bijdrage € 5

Inschr. 0486/895 054
www.echtgebeurd.be

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
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Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H
Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

Voor werven te Schoten - Brasschaat
0475 495 400

Werft aan
voor onmiddelijke indiensttreding

BOUWBEDRIJF 
GOVAERTS

SCHOTEN

CHAUFFEUR
RIJBEWIJS C

METSERDIENDER
METSELAAR-

BEKISTER

Dat zichtbaarheid in het verkeer belangrijk is, weten de leerlin-
gen van basisschool Wonderwijs al lang. Daarom wordt er ook 

-
-

rechte winnaars gekozen en ontvingen een attentie.

BASISSCHOOL WONDERWIJS 
LAAT ZICH ZIEN!

VACATURES : ZAALMEDEWERKERS EXTRA/FLEXI/STUDENT

Bredabaan 889 - 2930 Brasschaat -  03/663 28 40 -  info@groenejager.be

Bĳ Salons De Groene Jager zĳn we dringend op zoek naar extra ge-
motiveerde zaalmedewerkers met veel goesting om erin te vliegen.

ZAALMEDEWERKER (M/V)

Ben jĳ de juiste persoon voor deze functie? Ben je flexibel, klant-
vriendelĳk, leergierig en heb je oog voor detail? Solliciteer dan 
snel via info@groenejager.be. Of ken je iemand met het perfecte 
profiel? Laat het ons dan ook zeker weten.

B R A S S C H A A T

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

AUTHENTIEKE WARME BAKKERIJ
BREDABAAN 466 BRASCHAAT • WWW.LABOULANGERIEBR.BE M

et
 s

te
un

 v
an

 

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

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

ORGANISTATIE 
NEOS BRASSCHAAT

Loc. Kaveltafel, Van Hemel-

Donderda 14 december om 
-

deelname bevestigen voor 
-

aanvang voordracht.

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

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

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

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

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

Schilder zoekt werk,
Nederlandstalig
0483/ 483 936

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 50,     13-12-2017  14

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Kerstmarkt: 
16/12 van 14u – 18u

LD
L.
BE

• Ruime, rustige leefruimte

• Hoteldiensten van hoge kwaliteit 

• Verzorgde interieurinrichting 

• Talrijke, gevarieerde animatie-
mogelijkheden

• Beschermde eenheid voor bewoners 
met dementie

CONTACTEER ONS (BEZOEK / AFSPRAAK) :

Jill Wuyts, directrice

Ridder Walter van Havrelaan 16, 2900 Schoten

vordenstein@orpea.net • www.orpea.be/vordenstein

RESERVEER NU

03 680 34 00

Ontdek de video van 
onze residentie op:

Vanaf
81 €
/ dag

ORPEA BELGIUM



www.littlegrace.be

Handelslei 149 - B-2980 (St. Antonius)-Zoersel, 
T: 03 337 04 69 severine@littlegrace be

SHOES & BOOTS : ALEXANDER HOTTO • ASH • BIRKENSTOCK • CATWALK • COLE HAAN • FIAMME • FRIDA • GADEA • HAVAIANAS • HUMAT 
JANET & JANET • JANET SPORT • JEANNOT • KANNA • KENDAL + KYLIE • KENNEL & SCHMENGER • LES TROPEZIENNES • LODI • LOLA CRUZ 
MAIMAI • MARC FISHER • MARCH23 • MOU BOOTS • NOË: • PRIMABASE • SAM EDELMAN • TED BAKER • TWIN-SET • VIAVAI • WARMBAT
WONDERS BAGS : ABRO • LIEBESKIND • TED BAKER • TWINSET ACCESSOIRES : ABRO • IKKI • NILU • MON ANGE LOUISE • POPPY • TWINSET

New moments of bliss…  Winter warmth…
Magical moments…  Tradition of giving…

Met onze nieuwe winterfavorieten kom je de koudere maanden 
heel comfortabel door! Laat je dierbaren in deze tijd van het 

jaar weten hoe speciaal ze voor je zijn. Verras ze met een 
mooi geschenk dat recht uit het hart komt.

We wensen je een sparkling eindjaarsperiode met je 
familie en vrienden.

Zondag doorlopend open van 13 tot 17u

Come and join us for a glass of 
bubbles, cakes & happiness!

Opendeurweekend

zat. 16 & zon 17 december

Laatste paren aan uitzonderlijke deals!

www.littlegrace.be

Handelslei 149 - B-2980 (St. Antonius)-Zoersel, 
T: 03 337 04 69 - severine@littlegrace.be

Open : Di - Za doorlopend van 10u tot 18u

SHOES & BOOTS : ALEXANDER HOTTO • ASH • BIRKENSTOCK • CATWALK • COLE HAAN • FIAMME • FRIDA • GADEA • HAVAIANAS • HUMAT 
JANET & JANET • JANET SPORT • JEANNOT • KANNA • KENDAL + KYLIE • KENNEL & SCHMENGER • LES TROPEZIENNES • LODI • LOLA CRUZ 
MAIMAI • MARC FISHER • MARCH23 • MOU BOOTS • NOË: • PRIMABASE • SAM EDELMAN • TED BAKER • TWIN-SET • VIAVAI • WARMBAT
WONDERS   BAGS : ABRO • LIEBESKIND • TED BAKER • TWINSET   ACCESSOIRES : ABRO • IKKI • NILU •  MON ANGE LOUISE • POPPY • TWINSET    
CLOTHES : BETTA CORRADI • FABIENNE CHAPOT • FRIEDA & FREDDIES • IBANA • LEE AND MEE • MY TWIN TWIN SET • SCEE by TWINSET
TED BAKER

Brasschaatse Film,     Nr. 50,     13-12-2017  15



Brasschaatse Film,     Nr. 50,     13-12-2017 17

Toost mee op een gelukkig nieuwjaar!
Het gemeentebestuur trakteert je op een hapje en een drankje om het nieuwe 
jaar in te luiden. De nieuwjaarsreceptie gaat door op zondag 7 januari tussen 
11 en 13 uur in het Brasschaats winterdorp. 

Geniet van een tas tomatensoep met balletjes, glühwein, jenever, een pintje of 
warme chocomelk. De burgemeester, schepenen en raadsleden van gemeente 
en OCMW zijn de tappers van dienst.

actueelparkbodeactueel
Bij koud winterweer strooit de gemeente 
elk jaar haar belangrijkste wegen en 
kruispunten. Om de volledige strooiroute 

werken, is er ongeveer 13 ton zout nodig. 
Wanneer zowel ’s nachts als overdag 
gestrooid wordt, maakt dat dus 26 ton per 
dag! 
Ondanks dit intense strooiprogramma is 
het voor de gemeente onmogelijk om elke 
straat en elk kruispunt sneeuw- en ijsvrij te 
houden. De gemeente maakt een onder-

scheid tussen gewestwegen, prioritaire, 

strooien. 

Onze warmbloedige mannen staan deze 
winter alvast dag en nacht klaar om de 
belangrijkste gemeentelijke ontsluitingswe-

Ze poseren met trots voor de nagelnieuwe 
zoutloods. Alvast dikke merci, door jullie 
geraken we allicht een stuk veiliger op onze 
bestemming!

Het gemeentebestuur wil de zangtraditie waar-
bij zangertjes van deur tot deur gaan terug in de 
kijker zetten. Denk hierbij aan “nieuwjaarke zoete” 
op oudejaarsdag 31 december en “driekoningen” 
op 6 januari.

Om deze traditie wat kracht bij te zetten kan je bij 
de jeugddienst een zingzak krijgen. 

openingsuren gemeente en OCMW 
wijzigen op 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de openingsuren van gemeente én OCMW.
Of check www.brasschaat.be voor de juiste uren. 

In Brasschaat leven ook mensen die de 
eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.
De actie “Kerstmis ook voor kansarmen 
2017” wil deze mensen in Brasschaat 
bereiken. 

De actie bestaat ondertussen al 19 jaar en 
is gestart door de vereniging Hoge Akkers-
bloei vzw (H.A.B.). Ze werken hiervoor 
samen met Kabas (VZW Netwerk Kans-
armoede Brasschaat) en verschillende 
middenstanders van de wijk Kaart. 

Jaarlijks rond kerstmis leveren zij etens- 
waren aan Kabas. Kabas kan hiermee een 

60 à 65 gezinnen voorzien van een kerst-
pakket. Elke schenking, hoe klein ook, is 
een grote steun voor deze actie! 

Wil je deze actie mee steunen? Dat kan 
door een gift te doen op het speciaal reke-
ningnummer: H.A.B. vzw Brasschaat
BIC CODE : KREDBEBB
IBAN : BE90 7430 4301 1632
Met de vermelding;
“ Kerst voor kansarmen 2017”

meer info
Hoge Akkersbloei V.Z.W. | T 03 652 08 69 
herman.rondeaux@telenet.be

Kerstmis ook voor kansarmen

Het gemeentebestuur van Brasschaat 
wenst je alvast prettige eindejaarsfeesten 

en een warm 2018!

sluitingsdagen gemeentediensten
Onze diensten zijn gesloten op 25, 26 december en 1 januari.

Op 28 december vanaf 16 uur (geen avondopening).
Ook op 8 januari zijn al onze diensten vanaf 12 uur gesloten wegens

de nieuwjaarsreceptie. Alvast bedankt voor je begrip.

Onze strooiploeg is er klaar voor!

luidkeels zingen
voor lekkere dingen

Van 2017 naar 2018 zonder zorgen!
Vraag je ticket van De Lijn voor de feestbus voortaan digitaal aan. Het oudejaarsnachtbiljet wordt deze editie op SMS 
uitgereikt. Je hoeft dus niet meer naar het gemeentehuis om je biljet op te halen. Het SMS ticket is geldig van 31 decem-
ber 2017 om 18 uur tot 1 januari 2018 23:59 uur. Je mag binnen de geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als 
je wil. 

Registreer je op www.delijn.be en activeer je ticket nadien door EVENT te sturen naar 4884 tijdens oudjaar voor je op de 
bus of tram stapt. Per SMS ticket wordt er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider.

kopen aan de prijs van 3 euro of koop je oudjaar SMS ticket via EVENT naar 4884 aan de prijs van 3 euro (+0,15 euro 
providerkost).

Alle dienstregelingen vind je op www.delijn.be. 
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actueelparkbodeactueel

Kerstmarkt Driehoek 
vernieuwd 

                                                                                                                                                  

De kerstmarkt spitst zich dit jaar toe op niet-commerciële activiteiten 
en dus zullen er alleen kraampjes staan waarvan de winst naar een 

kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 16 december (14-22 uur) en op 

In de vernieuwde eettent kan men zoals steeds terecht voor soep, grill 
-

-

je bezoeken op zaterdag tussen 12-20 uur en op zondag tussen 12-18 

In de grote nostalgische spiegeltent op de weide voor zaal Drieheem 
kan je verschillende activiteiten bijwonen: optredens, poppentheater, 

Daar kan je dan terecht voor het degusteren van verschillende Bras-
schaatse bieren: d’Oude Caert, Dame Jeanne en Galea in combinatie 

meer info

Personen met een handicap kunnen 

-
vormig document waardoor de kaarthou-
ders gemakkelijker een ‘bewijs’ van hun 
handicap kunnen voorleggen om vlot 
toegang te krijgen tot sport-, cultuur- of 

vervangt de parkeerkaart niet!

Wat is het nut?

waardoor mindervaliden steeds een 
attest, parkeerkaart of doktersbriefje 
moesten voorleggen om hun handi-

handicap en geeft het eveneens recht op 
kortingen, audiogidsen, voorbehouden 
(parkeer)plaatsen, passen om niet aan te 
hoeven schuiven, … De kaart is geldig in 

Hoe aanvragen?
De kaart krijg je niet automatisch en moet 
je aanvragen bij de instelling waar je een 

of een maatschappelijk assistent voor 

Verenigingen en organisaties die een 
korting en/of voordeel aanbieden voor 
personen met een handicap kunnen die 

overzicht en kan jij je klantenbestand 

meer info

Handicap bewijzen? Gebruik de European disability card.

De 3 dienstencentra in onze gemeente organi-
seren de komende weken extra activiteiten in 

-

ze geld in voor vzw feestvarken dat een ver-
jaardagsboxen voorziet voor jarige kinderen 

DC Vesalius
verkoop kleurboekjes en zelfgebakken wafeltjes

DC Antverpia
pannenkoekenslag

DC Maria-ter-Heidehove
18/12: de warmste bingo
20-21/12 - 11u: marktje 

          The sound of music

dienstencentra steunen
Warmste Week – StuBru
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Eindejaarsaankopen?
Eerst maar eens gaan kijken

in De Kringwinkel

ORIGINELE FEESTKLEDING - SERVIES

VERSIERING - CADEAUS

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Te koop: Afgesloten ga-
ragebox, ook geschikt 
als bergplaats opp. 5.15 
x 2.60m. Ligging: Bras-
schaat, Leopoldslei nabij 
Colruyt. Inlichting: Tel. 
0498/049 728

Te koop: Konijnenkot: € 
16 - Hamsterkot: € 15 - 
BMX, goede staat € 40. 
03/633 24 53

Last van pijnlijke voe-
ten? Een voetmassage 
kan de oplossing zijn!

Toerisme Brasschaat
 Nieuw… wederom een streek-
bier uit onze gemeente. GALEA 
(Craft Beers) vanaf nu te ver-
krijgen op het kantoor Toerisme 
(ingang BIB centrum).

FEMMA KAART - 
BLOEMSCHIKKEN

2 nieuwe reeksen 5-delige 
cursus bloemschikken
onder leiding van lesgeefster.
1ste reeks: 17 januari,21 febru-
ari,21 maart,25 april,23 mei.
2de reeks: 13 juni,19 septem-
ber,17 oktober,21 november,
19 december.
Plaats: De Eekhoorn, Hoge 
Kaart 80 om 19 uur.
Deelname prijs: 70 eur. Inschrij-
ven en info: Viviane Free
tel. 0488 57 07 07. Betaling via 
rekening: Femma Kaart
rek.nr BE 64 7895 3915 8552 
met vermelding bloemschikken.

Rolluiken elektrisch ma-
ken. Plaatsen van voor-
zetrolluiken. Vrijblijven-

0485/429 105

Te koop: Oude Schrijn-
werkers banken 2,5m 
lang en een van 2m lang. 
0475/260 983

Autostaanplaats in ga-
rage met automatische 
poort te huur Bredabaan 
Brasschaat, vlakbij de 
bib 70€ per maand Tel 
0473324568

EUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW IEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEU

EUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEU

EUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEU

EUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

   
Nu verkrijgbaar op 

Kinderboerderij Mikerf       
 

 Kinderboerderij Mikerf - Mikhof 25 - 2930 Brasschaat
                    www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf

aralea TALE NT  VOOR  W
ER

K

Ken jij de hoeve-gin van 
Boerderij Mikerf al? 

De boerderij ontwikkelde een gin 
met een uniek kruidenmengsel van 

kamille, rozemarijn, netels, laurier en 
vlierbloesem uit de tuin van de boerderij.

Nu verkrijgbaar 
in een feestelijke verpakking, 

met 1 fles Mikerf Gin (200 ml / 700 ml) en 
2 flesjes Schweppes Premium Mixers: 

20€ (200ml) 
40€ (700ml)

Tip 
voor een 

origineel gesch
enk!

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
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Deurde

Dit is de deur van: .....................................

Uw naam: ...............................................

Uw adres: ...............................................

Uw tel. nr: ...............................................

Er zijn telkens 1 bon van € 25 en 3 bonnen van € 10 te winnen.

vul het onderstaande bonnetje in en stop het in de brievenbus 
van ons kantoor. Doe dit vóór vrijdagochtend 9 u. De oplossing

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

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

Van welk gebouw is deze deur? 
Laat het ons weten en win een

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25

Kerstsportkamp
Ook dit jaar vindt er een kerstsportkamp plaats in Sporthal en 
zwembad Sportoase. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 
december beoefenen 50 kinderen vijf uur per dag verschillende 
sporten. Zij krijgen initiatie in jiu-jitsu, zwem- en reddingtechnie-
ken, handbal en schermen. Op de laatste dag van het kamp, die 
doorgaat onder de vorm van een opendeurdag, word je vriende-
lijk uitgenodigd om te komen kijken tijdens deze sportactiviteiten.
Er is tevens gelegenheid tot het maken van actiefoto’s. Je bent 
welkom op vrijdag 29 december van 9 uur tot 12 uur en van 
13 uur tot 16 uur in de Sporthal Sportoase, Elshoutbaan 21 in 
Brasschaat. Omstreeks 15.30 uur heeft de uitreiking van de 
herinneringen en trofeeën voor de kinderen plaats.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij onze sportdienst, 
T 03 650 03 30

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be

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 72

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

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

Mos verwijderen van 
opritten met speciale hoge 
druk reiniging, warm wa-
ter tot 100 graden. Tel. 
0484/461 020

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

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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
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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

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

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 

Kalmthoutsesteenweg 193A • 2990 Wuustwezel (magazijn 7, achter Augustijns keukens)

Grote Stockverkoop
Meer dan 200 kwaliteitsvolle 

matrassen in stock
Voorbeeld :  80x200cm :  €169

                     90x200cm :  €189
                     140x200cm :  €329
                     160x200cm :  €359
                     180x200cm :  €449

Meer dan 50 boxsprings voorradig
vanaf €399 tot €1699

Openingsuren december:
Maandag & Woensdag van 13u tot 17u

Vrijdag & Zaterdag van 10u tot 18u

Poetsvrouw zoekt werk, 
strijk, poetsen, tuinwerk, 
bewaking bij bejaarden. 
0485/129 333

Breesgata vzw
Elke eerste zondag v.d.m. 
het gezelligste cafeetje van 
Brasschaat van 14 tot 19 uur. 
Heemkundig archief en mu-
seum. Miksebaan 50, Bras-
schaat. www.breesgata.be

Geel salon, 2 re-
laxzetels, tweezit in leder. 
€ 250 in goede staat. Tel. 
0472/863 482

 Klein 
huisje, ver van gsm-mas-
ten, mag verder van Bras-
sch. zijn. 03/458 07 14

Brandhout en 
hooi. tel. 0475/732 299



Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 663 28 40 | fax 03 633 01 73

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

In het kader van een achttiende eeuwse 
Kasteelhoeve heten wij u hartelijk welkom. 
Prachtige, sfeervolle zalen tot 300 personen, 
een orangerie, een romantisch terras en 
een 2,5 hectare aangelegde tuin met vijvers 
en eeuwenoude bomen vormen de ideale 
entourage voor uw huwelijksfeest.

Wie een onvergetelijk huwelijksfeest zoekt, 
is bij ons aan het juiste adres. U kan onder 
het bladerdak van de allermooiste boom 
samen met al uw gasten de meest originele 
huwelijksmis laten plaatsvinden in onze tuin. 
Wij zorgen werkelijk voor alles, zelfs voor het 
altaar en de priester...
Naast de klassieke mogelijkheden bespreken 
wij graag samen uw wensen en persoonlijke 
verlangens voor uw receptie, garden-party, 
hedendaagse verrassende buffetformules, 
hapjesmenu's, walking dinners, cocktails 
enz.

Daarenboven krijgt u reeds vanaf het eerste 
contact een duidelijke voorstelling van wat 
uw feest kan kosten, zonder onaangename 
verrassingen achteraf. 
Ook de belangrijke details zoals zilverwerk, 
gepersonaliseerde menukaartjes, verse 
bloemen, vestiaire- en toiletdame, enz. zijn 
steeds in onze prijzen inbegrepen.

seminaries
diners en

Feesten
Brasschaatse Film,     Nr. 50,     13-12-2017 22



Brasschaatse Film,     Nr. 50,     13-12-2017 23

BRECHT
SPECHTENDREEF 27
PRIJSVERLAGING!!! Bouwgrond of bestaande verzorgde 
chalet van 1997 op een perceel van 820 m², een 
perceelbreedte van 20 meter. 2 terrassen, voldoende 
parkeerplaatsen, garagebox, tuinhuis, geïsoleerd dak, 
CV op gas. De tuin vooraan is ZW gericht. Recreatief 
woongebied = permanent wonen toegestaan! EPC: 661

€ 225.000

BRASSCHAAT
SINT JOBSESTEENWEG 57
Prachtige instapklare ruime woning, gerenoveerd in 
2016, met 4 slpks, 2x badk., open keuken, grote living, 
ruime tuin met vijver, 2x terras, garage+oprit voor 
3 wagens. Afgewerkt met kwalitatieve materialen. 
Buitenkant woning is geschilderd. Winkels en school 
in de buurt.  ZEKER een bezoekje waard! EPC: 283

€ 495.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

LAGE KAART 311 A - 1STE
Dit goed verzorgd appartement gelegen te 
Brasschaat heeft als indeling een inkomh, 
apart toilet, living, keuken, badk., 2 slpks, 
een wasplaats, bergpl. en 2x terras. Met 
garagebox gelegen in de kelderverdieping.  
Centrale ligging nabij openbaar vervoer en 
winkels. EPC: 138
€ 750 + € 35 kosten

LAGE KAART 285 - 2DE
Verzorgd en instapklaar 2 slk-appartement 
met garage. Aangename woonomgeving te 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 725 + € 60 kosten

LEEUWENSTRAAT 41
Leuke,recent gerenoveerde gezinswoning met 
2 slk en tuintje.Charmant en sfeervol ingericht 
eigendom,voorzien van alle modern comfort.
Aangename woonomgeving te ‘Brasschaat-Kaart’ 
bij winkels,scholen en openbaar vervoer.Een 
echte starterswoning voor jong gezin.Mogelijk 
klein beschrijf! EPC: 706
€ 225.000

PRINS KAVELLEI 45
Zeer gunstig gelegen halfopen woning met 3 
slaapkamers, zij-ingang en grote tuin in centrum 
bij winkels, scholen en openbaar vervoer. Alle 
modern comfort aanwezig. Ideale startswoning. 
Mogelijk klein beschrijf. EPC: 609

€ 235.000

KOEKOEKLAAN 9 - 1STE
Verzorgd en instapklaar ruim appartement met 
3 slaapkamers op de 1ste verdieping in een 
klein appartementsgebouw. Gunstig gelegen in 
doodlopende straat nabij ‘golf van Brasschaat’ en 
op fietsafstand van de Bredabaan en Centrum.
Terras aan achterzijde. Garagebox gelegen achter 
hoofdgebouw. Bouwjaar 1996. EPC: 125
€ 245.000

PLOEGSEBAAN 173
Leuke halfopen woning met 2 slaapkamers en 
grote tuin. Aangename woonomgeving ‘Bras-
schaat-Bethanie’ nabij ‘den Uitlegger’ en Militair 
Domein. Ideale ‘starterswoning’ met mogelijkheid 
tot klein beschrijf! EPC: 979

€ 220.000

DE TOMERMAAT 38 - 1STE
Zéér ruim halfopen appartement van 1999 
met ca 112 m², 3 slaapkamers, aparte meters, 
terras en garagebox mogelijk mits meerprijs. 
Lage EPC, ideale ligging nabij parken, scholen, 
winkels en openbaar vervoer. EPC: 124

€ 219.000

MIKSEBAAN 218
Landelijke HOB met 2 slk en grote tuin.Zeer 
netjes onderhouden mt mooi aangelegde 
zuid-oost tuin.Bereikbaar via servitudeweg 
waardoor het ietwat van de straat gelegen 
is.Bijhorend een perceel grond aan de straat 
van ca. 152 m².Totale grondopp 646 m².Leuke 
aanbieding!!! EPC: 860
€ 249.500

BREDABAAN 820 - 1STE
NIEUWBOUW: modern 2 slaapkamerappartement 
van 112 m² met terras, afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen. Voorzien van binnengebied met 
afgesloten garageboxen of carports, alsook afge-
sloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnisberging. 
Ideale ligging aan het centrum. Meer info 0478 52 
79 73 of www.goetstouwers.be
€ 259.000

LAGE KAART 398
Betreft een verzorgde, recent gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers en tuin. Voorzien van 
alle hedendaags comfort. Gelegen nabij scholen, 
winkels en openbaar vervoer. Aangename 
wonomgeving op kleine afstand van centrum van 
Brasschaat. EPC: 650

€ 259.000

BREDABAAN 909
Gunstig gelegen magazijnruimte met achter-
uitgang voor laden en lossen. Mogelijkheid om 
de oppervlakte op te splitsen.Totale oppervlakte 
magazijn ca. 400 m². Goede verbinding naar 
autosnelweg. Vele mogelijkheden.

€ 310.000

HOGE AKKER 54
Verzorgde HOB mt 3 slk,garage en tuin.Type 
‘kleine landeigendom’ op aangename ligging 
te ‘Brasschaat-Kaart’.Kindvriendelijke omgeving 
in nabijheid van scholen,winkels en openbaar 
vervoer.Op kleine fietsafstand van centrum,park 
van Brasschaat en natuurdomein ‘den Uitlegger’.
Mogl ‘klein beschrijf’! EPC: 775
€ 305.000

BERGSTRAAT 5
Zeer gunstig en rustig gelegen ruime gezinswoning 
met 3 slaapkamers en west-geörienteerde tuin.
De woning is recent gerenoveerd.Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’ 
met diverse scholen en winkels in de directe 
nabijheid, openbaar vervoer in de buurt.Mogelijk 
klein beschrijf. EPC: 437
€ 295.000

BORKELSTRAAT 108
Gerenoveerde woning op 310 m² met achteruitgang,
ruime Zuidoost tuin, tuinhuis, terras, 3 slks, vernieuwd
en geïsoleerd dak, mogelijkheid tot huren van ach-
terliggende garage. Kelder en bergzolder aanwezig.
Topligging vlakbij het centrum, parken, scholen, 
openbaar vervoer en mogelijk klein beschrijf! EPC: 300

€ 259.000

KORTESTRAAT 16
Zeer gunstig en rustig gelegen gesloten bebou-
wing met 3 slaapkamers, garage en grote tuin. 
Op de eerste verdieping een volledig ingericht 
appartement met 1 slaapkamer en groot terras. Alle 
modern comfort aanwezig. Mogelijk bruikbaar als 
2- woonst of kangoeroewoning. EPC: 539

€ 325.000

BRASSCHAAT

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande 
uit 5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: 
glvstudio met tuin prijs € 168 800. Appartement op 
de 1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 
182 500. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar 
in de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

MEEUWENDREEF 7
Open bouwgrond van ca 2000 m² in bosrijke omgeving 
waar permanent wonen is toegestaan mits aanvraag 
nieuwe bouwvergunning volgens RUP. Prachtig open 
zicht op weilanden, momenteel staat er een chalet 
met aanhorigheden, bouwvoorschriften voorhanden.

€ 159.000

WIPSTRAAT 25
Gunstig gelegen gesloten bebouwing met 5 slaap-
kamers in centrum van Maria-ter-Heide. In 2010 zijn 
nog meerdere renovaties gebeurd. Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving. EPC: 314

€ 295.000

SCHOTEN
QUINTEN MATSIJSSTRAAT 85
NIEUWE VOORWAARDEN!!! Verzorgde ééngezinswo-
ning met garage en autostaanplaats, perceelbreedte 
ca 11 meter, Zuid gerichte tuin, slaapkamer of bu-
reaukamer op het gelijkvloers en 2 a 3 slks op de 
eerste verdieping. Goede ligging, vlotte verbinding 
naar Antwerpen. EPC: 306

€ 280.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

BRASSCHAAT
KORTESTRAAT 64
Zeer gunstig gelegen gerenoveerde HOB met 3 
slaapkamers en mooie tuin.De woning heeft een 
gezellige en aangename inrichting,is voorzien 
van alle hedendaags comfort en is instapklaar.
Landelijke woonomgeving bij scholen,winkels en 
openbaar vervoer.Mogelijk klein beschrijf ! EPC: 537

€ 345.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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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.

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)

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.

Carlos Orellana van COXK SCKA Brasschaat heeft het Ger-
man Open WKU Kickboxing Tatamisport gewonnen in Nieuwied 
Duitsland. Het SCKA team won ook in de dicipline weapons mu-
sical. Graag bedanken wij de mensen die ons geholpen hebben 
met de sponsoring en begeleiding om naar Duitsland te gaan: 
taxi spirit, scka, javier pera, weapons, roning, wbbl ,Brasschaat 
Cleaning. Nu ligt de focus op de Athenas Open en de Irisch Open 
samen met team SCKA Belgium.

SCKA Brasschaat 
valt weer in de prijzen

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

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

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

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

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

Schilderwerken, binnen 
en buiten. 0486/766 847

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

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

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk en ander werk. 
0467/708 863

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

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

Vrouw zoekt werk, poets, 
str., babysit, bejaarden-
hulp en huiselijke taken. 
Spr. Ned. 0483/401 542 
Nellie

Minder Mobielen 
Centrale Brasschaat  

zoekt
chauffeur-vrijwilligers
Heb je wat vrije tijd?
En een eigen wagen? Of met 
onze Handicar (Liftbus)
Wil je – tegen onkostenver-
goeding – iemand wegbrengen 
naar de dokter, winkels, fami-
lie, vrienden … en ook terug 
ophalen ?
Wij zorgen voor een aanvul-
lende verzekering, erkenning 
door VDAB enz, vorming …
Je blijft je eigen baas, onze dis-
patchers bellen je ruim vooraf 
op met vragen voor vervoer, en 
je mag steeds zelf beslissen …
Voor meer inlichtingen contac-
teer Bart Gijsel, coördinator 
MMC Brasschaat Bart.gijsel@
zorgbedrijf.be of 03 650 25 82

Te Huur 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

Toerisme Brasschaat
Eindejaarsknaller… Oude Caert 
Oak Aged, “bier gerijpt in hou-
ten whisky vaten”,  in kistje met 
twee degustatie glazen vanaf 
heden beschikbaar, zolang de 
voorraad  strekt, in het kantoor 
Toerisme (ingang BIB centrum).
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ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N
T E L .  0 3  6 8 0  1 9  5 0 
F A X  0 3  6 5 8  2 6  9 7
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
 MA - VR    9 TOT 18U 
 ZATERDAG 10 TOT 17U

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
Hoge Akker 10. Zeer mooie, gerenoveerde en goed onderhouden woning 
(open bebouwing) in een zeer gegeerde wijk in Brasschaat, op een perceel van 
828m². Ruime woon- en eetkamer, uitgevend op terras en tuin. Volledig geïnstal-
leerde keuken. Badkamer, afzonderlijke WC en wasruimte op het gelijkvloers. 
Op de verdieping: 3 ruime slaapkamers en aparte ruimte met WC en lavabo. 
Garage. Elektrische installatie gekeurd en conform bevonden. Gunstige EPC-
waarde: 358 kWh/m²jaar. Met kwalitatieve materialen en veel zorg gerenoveerd 
omstreeks 2007. Wg, vg, gdv, gvv, gvkr.

Dorpsplein ’s-Gravenwezel drie dagen lang feeërieke culinaire hotspot tijdens Winter Wezel Culinair 
In 2009 legden Michel Van Genechten, Bart Lauryssen en Björn Hannes de fundamenten 
voor Wezel Culinair. Dat dit initiatief in de smaak zou vallen, bleek al meteen bij de eerste 
editie in september 2010. Gedurende twee dagen zakten een 800-tal mensen af naar het 
Lodewijk De Vochtplein om gezellig te komen genieten en te proeven van diverse gerech-
ten en dranken, bereid en gepresenteerd door 12 deelnemende restaurants en cateraars.  
Intussen zijn er al acht edities van Wezel Culinair achter de rug en is het evenement uitge-
groeid tot een culinaire driedaagse waar jaarlijks meer dan 10.000 mensen uit een steeds 
ruimere regio naar afzakken. Ook het deelnemersveld groeide verder, tot meer dan dertig 
standhouders, die er samen met de organisatie voor zorgen dat het publiek kan proeven 
van een gevarieerd aanbod van heerlijke gerechten en een uitgebreide wijn-, bier- en 
cocktailbar. Dit alles maakt dat de organisatie jaar na jaar met nieuwe ideeën kan komen 
om het trouwe publiek te verrassen, en ook steeds nieuwe bezoekers kan aantrekken. Uit 
die nieuwe ideeën ontsproten ook nieuwe activiteiten, zoals een brunch en een pop-up-
sterrenrestaurant tijdens Wezel Culinair, alsook hele nieuwe events, zoals de zomerbar 
Calibrii die in 2017 al voor de vierde keer plaatsvond en het dorpsplein van ’s-Gravenwezel 
omtoverde tot een driedaagse tropische verwennerij. Nieuw winterevenement En na de 
zomer is het nu de beurt aan de winter. Want met Winter Wezel Culinair organiseert het 
Wezel Culinair-team van 15 tot en met 17 december 2017 voor het eerst een winterevent. 
Met dit nieuwe evenement willen Michel Van Genechten, Bart Lauryssen, Heidi van Loon, 
Davy Van Campen en hun ganse team inspelen op een vraag die al vele jaren leeft in 
’s-Gravenwezel. Vele ’s-Gravenwezelnaren snakken immers al langer naar een winters 

event in hun eigen dorp, en ook de lokale handelaars kijken al enige tijd uit naar een 
omkaderende activiteit tijdens de eindejaarsshoppingdagen. Winter Wezel Culinair is een 
nieuw evenement dat het Lodewijk De Vochtplein in ’s-Gravenwezel drie dagen lang zal 
omtoveren tot een feeërieke culinaire hotspot. De parallel met het bekende Wezel Culinair 
zal er zijn, zij het dan dat die beperkt wordt tot de verwerking van de drie Wezel Culinair-
basiswaarden in het evenement: kwaliteit, lokale talenten en meewerken aan de uitstraling 
van een culinair Schilde - ’s-Gravenwezel. Concreet zullen een beperkt aantal restaurants 
en cateraars seizoensgebonden gerechtjes en dranken serveren, in mooie XL-chalets. Met 
15 deelnemers houdt de organisatie het aantal deelnemers bewust lager dan bij Wezel 
Culinair. Een greep uit het deelnemersveld: dEssensi, Kaasmeester Martens, Kip & Co, 
Billboa, Pata Negra en Mu Daeng. Centraal zal er ook een overdekte en verwarmde grote 
bar zijn, waar bezoekers kunnen genieten van een uitgebreide wijn-, bier- en cocktailbar. 
Uiteraard zal er ook iets warms te verkrijgen zijn. Het weekend voor de kerstvakantie zal 
het dorpsplein van ’s-Gravenwezel dus ‘the place to be’ zijn voor iedereen die de gezel-
lige winterse eindejaarssfeer wil opsnuiven. De toegang is gratis en de organisatie hoopt 
uiteraard op aangenaam winters weer, om de sfeer helemaal compleet te maken. Maar 
mocht dit toch niet het geval zijn, zal er voldoende gelegenheid zijn warm en overdekt te 
ontsnappen aan mogelijke Belgische weergrillen. 
Winter Wezel Culinair 2017: vrijdag 15 september (18u - 24u) - zaterdag 16 september 
(16u - 24u) - zondag 17 september (12u – 21u) - Lodewijk De Vochtplein (dorpsplein), 
’s-Gravenwezel (Schilde) - gratis toegang Meer informatie op www.winterwezelculinair.be
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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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:
hout • steen • staal • beton

Uitbreken vloeren • chape • binnenmuren • plafonds

STAALWERKEN:
Leveren + plaatsen van stalen liggers • kolommen

Afvoeren van alle stort

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 
Leopoldslei 131 • 2930 Brasschaat 

t: +32 475 52 21 46 t: +32 477 73 75 22

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

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

Activiteiten bij de 
Kalmthoutse Fotokring
Tentoonstellingen. De Kalmthoutse 
fotokring biedt een drie jaar durende 
opleiding aan vergelijkbaar met 
een light versie van de academie, 
Fotografie Anders Gezien (FAG) 
De eerstejaars stellen hun werken 
tentoon op zat. 9 dec van 14u. tot 
18u. en zond. 10 dec van 10u. tot 
18u. De tweedejaars stellen hun 
werken tentoon op zat. 16 dec van 
14 tot 18u. en zond. 17 dec van 
10u. tot 18u. Deze tentoonstellin-
gen gaan door in het lokaal van de 
Kalmthoutse fotokring, zolder gem. 
basisschool Kadrie, Driehoekstraat 
41 te Kalmthout. Info en inschrijven 
voor deze opleiding kan ter plaatse. 
Workshop ‘Werken met de repor-

lokaal van de fotokring op zaterdag 
3 februari 2018 van 13u. tot 17u. Je 
leert er o.a. hoe je de kracht van de 

sluitertijd, synchronisatie eerste en 
tweede gordijn, enz… Deelnemers 
brengen hun camera en reporta-

de handleidingen). Deelname 20€ 
ter plaatse te betalen. Gelieve op 
voorhand aan te melden bij swa.van.
oevelen@skynet.be Cursus ‘Leren 

maar weet je ogen te gebruiken. In 
deze cursus die bestaat uit 8 les-
sen en een praktijkdag kijken we 
vooral naar het gebeuren voor de 
camera.  Waarom vinden we een 
foto mooi of juist lelijk?   Hoe kijken 

het werk van gekende fotografen 

geëvolueerd door de jaren heen. De 
cursus loopt van donderdag 11 janu-
ari tot 8 maart, het hele programma 
kan je vinden op www.kalmthoutse-
fotokring.be Inschrijvingsgeld: 95€
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Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

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: Rodeloopstraat 63  - appartement op 2de 
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 
vestiaire, berging en 2 slaapkamers, tussenkamer, berg-
plaats 5 en garage 33.
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: Weggestraat 1/3 - Handelspand  - met 
gelijkvloers winkel en kelder – 1ste, 2de en 3de verdiep 
: appartement met  inkom, living, woonkamer, 2 slaapka-
mers, 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.

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

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

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

FEESTDAGEN IN 
AANTOCHT

Super8, DV) op DVD
OMNIVID Videopro-
dukties - 0497/489 457

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

Student zoekt werk, 
schoonm., tuinwerk, klus-
jes enz. 0465/457 186

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 72

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

Man en vrouw zoeken 
werk:  Schoonmaken, 
strijk, naaien, babysit, 
enz. 0488/471 739

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

INBOEDEL
OPRUIMING
Van zolder tot kelder.
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.
Bij verkoop - verhuur
overlijden
echtscheiding,
bij faillissement bedrijf.

0495/504 635
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten0468/116.116

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

KOOPZONDAGEN
  Eindejaarsshopping Brasschaat

  10-17-24-31 december

In Bras-
schaat 

winkel je 
lang en 

gelukkig...

lokale politie Bras-
schaat ondersteunt 

BOB-wintercampagne 
voluit

Voor de lokale politie Bras-
schaat is verkeersveiligheid 
een absolute prioriteit. Heel het 
jaar door motiveert onze lokale 
politie onze inwoners om veilig 
verkeersgedrag te stellen. Ze 
voeren ook heel wat controles 
uit. De komende periode gaat 
de politie van Brasschaat dit 
nog actiever doen in het kader 
van de wintercampagne BOB 
die loopt van 1 december 2017 
tot 29 januari 2018. Rijden on-
der invloed? Dat kan echt niet.
Ondanks de inspanningen 
om iedereen te sensibiliseren, 
blijft rijden onder invloed van 
alcohol een groot probleem 
in België. De afgelopen jaren 
stellen we vast dat er steeds 

den op het rijden onder invloed 
van drugs. Vandaar dat er, 
naast de alcoholcontroles, 
ook voldoende aandacht zal 
worden besteed aan het rij-
den onder invloed van drugs. 
Nul op? Bedankt BOB! Blijf 

om je vrienden naar huis te 
brengen na een avondje stap-
pen? Kunnen ze blindelings 
op jou vertrouwen voor veilig 
vervoer als jullie de bloemetjes 
samen buitenzetten? Of neem 
jij steevast de taxi of de bus, 
zelfs als je maar één glaasje 
op hebt? Chapeau, dan ben jij 
goed bezig! En dat kunnen wij 
alleen maar toejuichen.

Sinds deze week kan je trekpaard Odessa bewonderen op Kin-
derboerderij Mikerf. Het nieuwe paard zal de huifkar trekken en 
neemt daarbij deze taak over van het oudere paard Glorie, die 
niet meer voldoende kracht heeft om deze taak op zich te nemen. 
Er werd al geruime tijd gezocht naar een boerenpaard dat de taak 
van Glorie kan overnemen. Sinds bijna een half jaar kwam Odes-
sa oefenen met de kar. In die periode leerde het nieuwe paard 
het boerderijleven kennen en werd ze geaccepteerd door de ou-
dere Glorie. Dit ging vlotjes en deze week is Odessa dan ook 
de nieuwe aanwinst op de kinderboerderij! Boer Stan Schmidt, 
die het paard aan de Brasschaatse kinderboerderij verkocht, zal 
menner van dienst zijn wanneer Odessa wordt ingespannen om 
de huifkar te trekken.

KINDERBOERDERIJ MIKERF
VERWELKOMT HET TREKPAARD ODESSA
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NIEUWBOUW OF RENOVATIE
GROTE OF KLEINE DAKWERKEN
KIES VOOR GROEP GVS

| Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
| Gevelbekleding in sidings eternit
| Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
| Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
| Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder
  coating en garantie.

Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

Algemene hooggekwalifi ceerde DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, 
Ralph van Wissem,Gregoire

BON VOOR GRATIS PRIJSBESTEK OF DOCUMENTATIE

Naam: ...................................................................................................................

Straat+Nr:  ..........................................................................................................

Postcode: ........................ Plaats: .....................................................................  

Tel. privé: .............................................................................................................  

E-mail: ...................................................................................................................

SHOWROOM
Veldlei 5, 2970 ‘s-Gravenwezel

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

www.groepgvs.be
Alle werkdagen en weekends

vanaf 07u30 tot 22u

VOOR INFO BEL NR. 0479 946 932
NIEUW ATTEST ALLE

ASBESTVERWIJDERING

-10% KORTING

SNELLE SERVICE

OOK HERSTELLINGEN

Duizenden
referenties van 

tevreden klanten!

Gebruik de kortingscode:
“Brasschaat10”

via 
www.groepgvs.be

De glazenwasser bvba

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

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

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

www.brandhoutcenter.be

Brandhout: eik,beuk,berk…
Houtpellets: Plospan, Ecopower, Badger, 
Agricon, Granelco, My pellets…
Houtbriketten: Pini Kay, Nestro, nachtbriketten…

VAN SPAANDONK: 03-315.74.46
Te huur: Ruim 2 slk in 
Residentie Blauwhof Ka-
pellen. 2de Verd. Inkom 
liv., kkn, berg, 2 slk, 2wc, 
2 terassen. 1 Badk. 1 
doucheruimte met lavabo. 
Ondergr. garage, buiten 
parkeergelegenh. genoeg. 
Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij 1-3-2018. Prijs 
€ 1.160 + € 150 vaste 
kosten. Tel. 03/488 60 81

Te huur: Magazijn 45m² 
met hoge poort 2m50. € 
300 0496/069 251

Te huur: garage € 80, Pau-
welslei 131. 0496/069 251

Brasschaat assisten-
instapklaar nw 2 

slk Centrum-Klina. pri-
vé domein. Luxe parket 
supl. kasten en keuken, 
enz. Geen huur supl.-zon 
verd. 1 T. 03/652 02 42 - 
0496/876 665. REF.J1.01

KFC Exc. Kaart
Zondag 18 december
20.00 u.: Loenhout Sk - 1ste pl.

Nieuwe jeugdspelers
Onze club is nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers voor onze 
verschillende jeugdteams. Heeft 
uw zoon of dochter interesse om 
aan te sluiten bij KFC Exc. Kaart 
of wenst hij of zij eerst een keer 
mee te trainen? Neem dan zo 
snel mogelijk contact op met Jur-
gen De Buyser, 0476/051 779
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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):

16 - 17/12 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

16 - 17/12 Fockaert Lieve 0476/306 624

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 

16 - 17/12 De Ark 03/667 11 04

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

BURGELIJKE 
STAND

Al Aisame Raïd 29-11, Brasschaat
Zuodar Morgane 29-11, Kapellen
Jacobs Maxim 29-11, Essen
Stroykens Quinthe 30-11, Ekeren
Bringmans Louise 30-11, Rumst
Lenaers Ellie 28-11, Schoten
Cools Wout 30-11, Kalmthout
Thijs Merijn 29-11, Essen
Gommers Nana 27-11, Wuustwezel
Sanders Arthur 30-11, Knokke-Heist
Balta Sura Havva 30-11, Ekeren
Vincent Hosewol Hailey 30-11, ‘s Gravenwezel
De Ridder Kaya 04-12, Brecht
Vercauteren Kirk Emma 02-12, Essen
Schrauwen Liv 04-12, Loenhout

Van Ballaer Max 01-12, Tielen
Van Meerbeeck Sfea 02-12, Antwerpen
Neys Jinthe 01-12, Essen
De Weirt James 05-12, Schoten
Vereecken Manon 04-12, Brasschaat
Albazuni Meryem 04-12, Essen
Tamburello Matteo 05-12, Brasschaat
Struijk Louis 01-12, Ekeren
Van de Vyver Fenya 03-12, Kapellen
Petrosyan Hayk 24-11, Zandvliet
Ramiqi Roan 02-12, Brasschaat
Dingenen Rosalie 29-11, Schoten
Billen Mathias 06-12, Kalmthout
Ngom Fallou 23-11, Schoten

Van der Ougstraete Kevin te Brasschaat met Van Laerhoven Saskia, te Brasschaat
Peeters Vincent te Brasschaat met De Borger Lies, te Brasschaat

Spruijt Hermanus, 85 jaar, weduwnaar van Jaarsma Carolina, Antwerpen
Cleiren Guillaume, 65 jaar, Kapellen
Venesoen Augusta, 103 jaar, weduwe van Lathouwers Jan, Brasschaat
Stuyck Maria, 84 jaar, echtgenote van Meersman Frans, Brasschaat
Gilis Felicien, 88 jaar, echtgenoot van Desmedt Mariette, Brasschaat
Fecheyr Marie, 77 jaar, echtgenote van Verstraete Robert, Schilde
Verberck Marc, 61 jaar, Brasschaat
Van Look Mathilda, 94 jaar, weduwe van van den Bergh Franciscus, Kapellen

Ophaling huisvuil december

GFT

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

MAANDAG   18
DINSDAG   19
WOENSDAG 20
DONDERDAG 21
VRIJDAG     22
ZATERDAG   23

Ophaling huisvuil december

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD

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

PEDICURE GEZOCHT? 

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

www.pedicurepatrick.be
Patrick Aerts

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
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 

www.b-loved.be
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Boutique Lucullus
Bredabaan 570, 2930 Brasschaat 

T: +32 (0)3/653.27.27 - F: +32 (0)3/653.27.72 - info@lucullus.be

U kan nu onze gastronomische gerechten 

bestellen voor de feestdagen

Onze brochure 2017-2018 is beschikbaar

op www.lucullus.be

Lucullus Salons en Feestzalen 
info@lucullus.be - www.lucullus.be
Bredabaan 570, 2930 Brasschaat 

T: +32 (0)3/653.27.27 - F: +32 (0)3/653.27.72

“MY FAVOURITE THING IS TO HAVE 

A BRUNCH WITH FAMILY AND FRIENDS 

AND TALK ABOUT LIFE.”

25 december* 
7 januari*
11 februari
18 maart
1 april* 
6 mei* 
10 juni

Kerstbrunch 
Nieuwjaarsbrunch

Paasbrunch 
Aspergebrunch

The VIP Studio

Nicola

OPSTEKEN
voor de

feestdagen

€ 35,-
Specialeactieop woensdag:

Knippen, kleuren 

en föhnen voor€ 59,-

Speciale
kam voor de 

baard
te koop in
de zaak

Als je haar
maar goed zit

Bredabaan 469 | Brasschaat | 03 430 62 72 | 0487 620 801
Openingsuren: di t/m za van 9 tot 18 u. do avondservice open van 9 tot 20u. Maan- en zondag gesloten

VIEF Brasschaat mocht de Sint verwelkomen in hun lokaal van het 
GIB Brasschaat. De liedjes werden op accordeon begeleid door 
Jenny Janssens. De Sint was onder de indruk en beloonde iedereen 
met een geschenkje.

SINTERKLAAS
OP BEZOEK BIJ VIEF

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

OVERLIJDENSBERICHT

†

De Inno brandt nog steeds - Johan Swinnen 
Donderdag 14 december in de Biboase Bredabaan 407 om 20u.

Een geboren verteller met een authentiek verhaal: ‘Was de brand in de Brusselse Innovation een 
aanslag?’  Johan Swinnen (°1954) is een autoriteit binnen de kunst- en communicatiewetenschappen. 
We kennen Johan ook als voormalig fractiesecretaris van de N-VA-Kamerfractie bij Jan Jambon en 
als bestuurder van culturele instellingen als voorzitter van Het Toneelhuis in de Bourla en van VIAA.
Maar als professor - emeritus (VUB) wordt zijn leven nu beheerst door de brand in de ‘Innovation’ 
in 1967, een donkere pagina in de Belgische geschiedenis. Er vielen 323 doden en vele honderden 
gewonden. Johan Swinnen schreef er een meeslepende en doorleefde sleutelroman over ‘Happening. 
De aanslag in de Inno’, die niemand onberoerd laat. Zijn beide ouders verloren er het leven. Tijdens 
zijn research kwam de auteur de daders, zeventigers inmiddels, op het spoor. Bijzonder is dat hij met 

spannende verhaal op indringende wijze tot leven, met foto’s en beeldmateriaal. Hij leest ook enkele 
fragmenten voor. De boekvoorstelling wordt ingeleid door Minister Jan Jambon en begeleid door sche-
pen van Cultuur Karina Hans. De avond is gratis. Graag inschrijven op karina.hans@brasschaat.be
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UW INTERIEUR OP MAAT!

Lust u uw ‘voorlopige’ keuken niet meer? Droomt u al lang van een ingebouwde vestiairekast in de hal? Of bent u die 
oude binnendeuren gewoon beu? Dan is het tijd om de hulp van onze vakmensen in te roepen! Hoe klein of groot 
ook, u kunt werkelijk met al uw interieurvragen bij ons terecht. Of het nu gaat om meubels, dressings, maatkasten, 
gyprocwerken of volledige kamerinrichtingen, … Samen zoeken we een maatoplossing die volledig bij u past.

INTERHAUS
T O T A A L I N R I C H T I N G

www.interhaus.be

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne  
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

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%

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: box+donsdeken 
,babyfoon,kleding jongen. 
buggy.0495/626 634

FONOPLATEN. Ik koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 

Vrouw zoek t  werk , 
s c h o o n m a k e n ,  e n z . 

Te koop: Driewieler bl. v. 
volwassenen. € 400. i.g.st. 


