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Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT • TEL 03/664 03 69

OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

NU TERUG IN VOORRAAD
TOMMY HILFIGER BOKSERSHORTS 

FLEX-KWALITEIT 3-PACK DONKERBLAUW 
OF ZWART 49,90 EURO

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

WARME JERSEYSTOFFEN

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!

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

Openingsuren:
ma t.e.m zat 10-18u

met GRATIS PARKING
 100m verder

Laatste week: 

-15% korting
op alle jassen

Actie geldig t.e.m 1/12/2018

Brrrr. . .  de winter 
is eindelijk gearriveerd!

JASSENACTIE

Bang & Olufsen
Brasschaat

Bredabaan 1073
Brasschaat-M.t.H.
Tel. 03 295 89 09UPGRADE NAAR PERFECTIE

GEVULDE JAGERSKIP IN BRAADZAK

BREDABAAN 271 - T 03 283 83 22 - POULEPOULETTE.COM

WAT ETEN JULLIE MET DE FEESTDAGEN?

MMMM....

€ 44,50 / GEVULDE KIP • +/- 2KG VOOR 6 PERS
TIJDIG BESTELLEN AUB
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

Vief vzw is een sociaal-culturele vereniging, die voor iedereen open staat. Via een net-
werk van lokale knooppunten kan je als lid deelnemen aan allerhande activiteiten, waar 
ontmoeting, cultuur en educatie centraal staan.

Via deze weg willen we je uitnodigen op onze eerste volgende activiteit.

Nodigt je uit

CREATIEF MET GEZONDE HAPJES
Spreker: Diëtiste Ulrike Schrijvers

Datum: Woensdag 19 december 2018 • Aanvangsuur: 14u.
Locatie: Benedenrefter GIB, Door Verstraetenlei, Brasschaat

Toegang: 2 euro (ter plaatse te betalen)
KOFFIE EN THEE GRATIS

Inschrijven: Voor 5 december 2018
Robert Wils, Vuurkruisenlei 34 • Hugo Vanderbecken, Veldstraat 248

VIEF.BRASSCHAAT@GMAIL.COM

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

IK GEEF
ONTSPANNENDE 

MASSAGE
TE BRASSCHAAT

Bel voor meer info op

0485 289 282

Prijs: 50 euro. Je kan ook 
helemaal tot rust komen tij-
dens een meditatieavond 
op woensdag 28 nov. om 
19u. Vrije bijdrage. 

Bijles Frans: 35j. erva-
ring (t/m 3e middelbaar) 
0486/553 687

Te huur: Studio-app. 1e V. 
Lift, groen centr. Brassch., 
rustig, Br. 449 hoek Door 
Verstr. lei, park, hal, liv. m. 
nwe ing. open kkn, 1 slpk, 
badk. met ligbad douche, 
gar., kelder. Vrij, €595 + € 
45k. Tel. 03/651 31 89 of 
0474/409 223
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Veilingen van oa unieke objecten – overstocks – falingen –
verzamelingen – voorlopige bewinden

Registreer GRATIS op

www.time2bid.be
en volg alvast uw favoriete kavels

Aankomende veilingen:
Exclusieve verlichting – Wĳ nglazen Berghoff – Bakpannen
Berghoff – Picobit S Laserbeamer – Exclusieve juwelen

info@time2bid.be
+32474 74 97 67 • +32475 45 87 95
Bredabaan 596 B, 2930 Brasschaat

NIEUW te Brasschaat

Online veilingplatform

auctions4u

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 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Kom langs of maak een afspraak via
actie.argenta.be/pensioen

argenta.be

Spaar voor je pensioen 
en geniet een maximaal
belastingvoordeel

V.U.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, (met maat-
schappelijke zetel) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE 0404 456 148, RPR Ant-
werpen, afdeling Antwerpen en toegelaten 49-53, 2018Antwerpen, RPR Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, tel.: 03 285 51 11

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

www.massagevanuitmijnhart.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

De Sint geeft 1 massage kado 
aan een Goed kind (dus elk kind) 
Hier vindt het rust en een goede nachtrust.
De mama/papa mag zeker bij je blijven hoor, 
als ze braaf zijn.
SSSttt, hier komt een kindje tot rust. 
Laat je gsm maar thuis die kan ons enkel storen.

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
van 30 m² (90 m³)

met grote toegangspoort

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

0486 723 559
Ik kom aan huis na afspraak
www.pedicurepatrick.be



Brasschaatse Film,     Nr. 48,     28-11-2018  4

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 28 november
Dagsoep

Gebraad Oude Caert, 
knolselder puree

Donderdag 29 november
Dagsoep

Kip met appelmoes, 
frietjes

Vrijdag 30 november
Dagsoep

Visserscurry 
met witte rijst

Maandag 3 december
Dagsoep
Chipolatta 

met bloemkoolstoemp 
en picklessaus

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 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

Voor de 3e keer op rij organiseerde de Brasschaatse Badminton 
Club samen met Ludentia  het 3e G-Tornooi Badminton. Een 
hele namiddag namen vele spelers met een een verstandelijke 
beperking deel aan het tornooi. De namiddag werd afgesloten 

deelnemers. Het aanbod G-badmintontornooien is in Vlaande-
ren zeer beperkt en het is dan ook hartverwarmend te zien dat 
onze eigen Brasschaatse sportclubs zo positief en opbouwend 
meewerken aan de sportparticipatie van mensen met een ver-

IEDEREEN WINT
OP G-TORNOOI BADMINTON

Bij B-loved 
word je 

gematcht met 
gelijkgestemden 

met niveau 
+32 474 263 751

HET LEVEN 
IS LEUKER 

MET 2! 

www.b-loved.com

Gediplomeerde mani-
cure en pedicure komt a. 
huis. 0484/949 951 (Ag-
niezka)

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

Snoeien en vellen van 
bomen. Goedkoop verw. 
van coniferen en laurier-
hagen, uitfrezen van stron-
ken. Eigen hoogtewerker 
besch. Tel. 0498/714 812

DELUXE SERVICES
Algemene binnen- en 
buitenschilderwerken

0484 461 020

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 34 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

Bredabaan 352 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 653 37 79 - Met en zonder afspraak

Diva.brasschaat

Openingsuren:
Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 18u.

Zaterdag van 9 tot 17u.
Zondag en maandag gesloten

Heren
knippen

€ 15

€ 10
Knippen & 
Brushing

Kort € 35  € 25
€ 30
€ 35

Brushing

Kort € 20 € 15
€ 20

Lang € 30 € 25

Keratine
behandeling

Kort € 90  € 70
€ 90

Lang € 130 € 110

Luxe
gelaatsverzorging
reiniging - peeling - epileren
onzuiverheden verwijderen

massage - serum - collageen
masker - oogcreème

dagcrème - handenmassage

€ 80     € 45

Wimperextensions
One by one

2D of 3D
€ 80

€ 50

Actie geldig van 27/11 tot en met 28/12/2018

IFANG IMKERS voordracht: pestciden o.a. neonicotinoïden en andere
producten en hun gevolgen voor bijen, hommels en andere insecten

De verschillende producenten van deze producten hebben de sterftecijfers steeds aangevochten. 
De voorbije jaren echter toonden meerdere wetenschappelijke onderzoeken aan op welke manier 

van bijen en andere bestuivers. Het bestand van vliegende insecten is de laatste 30 jaren bij ons 

de EU over een verbod van deze middelen. We moeten er wel over waken dat een verbod niet 

zal het uitgebreid over deze problematiek hebben  op onze maandvergadering die plaats vindt op 
dinsdag 4 december om 20h00 in ons vergaderlokaal ‘Emino - De Ploeg’ in de Verhoevenlei 50  te 

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Bent u op zoek naar 
poetshulp? met dien-
stench.? Bel “eentje meer 
vzw”, geen wachtlijsten. 
Poetshulp beschikbaar. 
0488/408 720
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• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

uit Brasschaat is op zoek naar:

TECHNISCH 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE

Functieomschrijving
• Je bent mee verantwoordelijk voor de administratie van werven
• Je beschikt over de nodige kennis voor het mee opvolgen van VCA

• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in administratieve taken
• Nemen van verantwoordelijkheid en initiatief zijn belangrijk
• Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken 
• Je hebt de nodige computerkennis

Aanbod 
• Betrekking van +/- 30 uren
• Onmiddellijke indiensttreding 
• Een gevarieerde functie
• Een correct loon volgens ervaring

Interesse? Stuur je CV naar:
herbert.smets@gravo.be of inge.groven@gravo.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

Di tot vr: 10.00u tot 18.00u
Zat: 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Ma: gesloten
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

NAREKA WANDELINGEN
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. 
Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom!
Za 01.12.2018 Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse 
Heide Start: 10u. parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 
Kalmthout. Gids: Ria Verduyckt
Za 08.12.2018 Grenspark: Volksabdij OLV ter Duinen Start: 14u   par-
king Volksabdij, OLV ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht NL
Thema: Natuurontwikkeling rond de Volksabdij. Gids: Rita Ingelbrecht
Zo 16.12.2018 Reigersbos - Start: 14u  Schouwvegersstraat 1 parking 
achter de kerk, 2040 Berendrecht Thema: Winterwandeling. Gids: 
Rita Thibau. Organisatie: “Natuurgidsen regio Kalmthout” Info: Vander 
Sypt Chris 047 667 65 41 chrisvandersypt@skynet.be www.nareka.be 



Brasschaatse Film,     Nr. 48,     28-11-2018  6

Donkere dagen en lange nachten zijn altijd inspirerend...  
Op Zaterdag 22 december - 20u - brengt de Conceptband Bras-
schaat (CoBra) u een prachtig sfeerconcert onder het thema 'De 
Langste Nacht'.  Zij die onze vorige voorstellingen al eens hebben 
mee-beleefd, weten dat dit echt de moeite waard is!
Enkele dagen voor het eigenlijke kerstverhaal... er staat nog zoveel 
te gebeuren, en Jozef,... ja dé Jozef... staat er even alleen voor.  
Een verrassende en muzikale ontdekkingsreis naar de essentie 
van wie we zijn en waarom we op deze aardbol rondlopen.
Deze voorstelling mogen wij brengen in het prachtige kader van de 
Kerk van Maria-ter-Heide (Brasschaat). Nadien drinken en klinken 
we na in de nieuwe foyer van zaal de Polygoon, even verderop.
Zoals steeds is de inkom gratis, wij durven enkel een vrije bijdrage 
vragen bij het buitengaan.
U kan uw (gratis) plaatsen makkelijk reserveren via onze website 
http://www.cobravzw.be , of via email: joris@cobravzw.be
Meer informatie over onze werking en concerten kan u vinden op 
www.cobravzw.be   Iedereen van harte welkom! 

CONCERT - “DE LANGSTE NACHT”
door de Conceptband Brasschaat op zaterdag 22 december in de Kerk van Maria-ter-Heide

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Te huur: gelijkvloers ap-
partement de aard 115 
Brasschaat, 2 slpk-groot 
terras- garage- onm.vrij
800€ tel 0470/313 126

Te huur instapklaar appart. 
1e verd (duplex) tolbareel 
13 Brasschaat, 2 slpk, 
dressing, terras, garage. 
€ 750 tel 0470/313 126

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468
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 MAANDAG 3/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS breekmes

PRIJS VAN DE DAG: 
Een werkbak vol Stanley-werkmateriaal

 DINSDAG 4/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS fi etsrepair-set

PRIJS VAN DE DAG: 
Een volledige Bahco-houtbeitelset  (4 tot 40 mm)

 WOENSDAG 5/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS 1/4” bits-set

PRIJS VAN DE DAG: 
Een gevulde Wiha-gereedschapskoff er

 DONDERDAG 6/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS boorset

PRIJS VAN DE DAG: 
Een set platte freesboren

 VRIJDAG 7/12/’18

COUPONACTIE*: 
GRATIS rugzakje 
en vouwmeter

PRIJS VAN DE DAG: 
Een accu-bouwradio

ACTIE VAN DE DAG: 
Bezoek de Metabo-demostand en 
krijg bij aankoop:

� 20% korting

� een GRATIS 
18V batterij

 bij aankoop van 
een Metabo-body naar keuze

GRATIS

GEREEDSCHAPPELIJKE
CADEAUKESWEEK!!!
Kom tussen 3 en 7 december 2018 langs met jouw coupon van de dag en ontvang, bij 
aankoop van minstens € 1, een mooi cadeau! Koop je op die dag een product van het des-
betreff ende merk? Dan maak je daar bovenop kans op de vermelde ‘Prijs van de dag’!
* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant. 

Veldstraat 2a, B-2930 Brasschaat | www.godevaart.be

(Keuze uit hout, 
steen of SDS)

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

* Couponactie enkel geldig op de desbetreff ende dag, bij aankoop van minstens € 1 en zolang de voorraad strekt. 1 coupon per dag per klant.

Anubis Care is een familiare groothandel voor de professionele 
schoonheidsspecialist en pedicure.

In onze showroom presenteren wij interieurstukken, apparatuur en onze exclusieve 
cosmetica concepten. Tevens is er een cash & carry shop. 

Voor onze showroom in Brasschaat zijn wij opzoek naar een enthousiaste voltijdse 
collega. Jij bent hét aanspreekpunt voor onze klanten in de showroom. Daarnaast 
introduceer, adviseer en verkoop je onze concepten, producten en trainingen in onze 
cash & carry shop. 

 Communicatief & commercieel sterk in Nederlands en Frans
 Voltijdse aanstelling, beurzen en opendeurdagen in het weekend geen probleem
 Woonachtig in omgeving Antwerpen
 Representatief voorkomen
 Diploma schoonheidszorgen, lesgeven en/of visagie zijn een pré

Wij bieden een uitdagende functie in een professioneel klein team en een marktcon-
form salaris. Mail je CV met foto en motivatie naar robert@anubiscare.be.

Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat, België

 +32 3 647 36 12
  info@anubiscare.be www.anubiscare.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690



H A P P Y
NEW YEAR

Bredabaan 889 • 2930 Brasschaat
www.groenejager.be • info@groenejager.be • 03/663.28.40

Vier
OUD NAAR NIEUW

in Salons De Groene Jager

3 hapjes per persoon:
Secreto n°7
Tartaar Piemontese
Oester plateau

5-gangen menu:
Kreeft | Kingkrab | limoen | fregola | pompelmoes

Turbotin | fijne tagliatelle | truffel | lardo | chanterellen

Consommé van bosduif | ravioli | Madeira

Hertenfilet | flowersprout | boschampignons |
knolselder | ganzenlever | peperkoek

Dessertbuffet ‘De Groene Jager’

Dranken:
Champagne Aperitief

Aangepaste wijnen tijdens diner en water op tafel

Koffie/thee bij dessert

Open Bar tot 04.00 uur (wijnen, frisdranken, bieren)

1/2 fles Champagne per persoon om het Nieuwe Jaar 
in te zetten

Late Night Snack

Party met DJ

Praktisch
31/12/2018 om 19u

Prijs per persoon: 170 euro all-in tot 04.00 uur.

Reservatie verplicht via info@groenejager.be
of 03 663 28 40

Betalen kan op voorhand per overschrijving op:
BE69 0689 0938 0178

We behouden ons het recht dit event te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
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WINNAARS THEMAWEDSTRIJD DORPSDAG 2018 KREGEN HUN PRIJS

Afgelopen woensdag kregen de winnaars van de themawedstrijd zwart/wit tijdens 
de Dorpsdag hun prijzen overhandigd. Een jury beoordeelde stand per stand  en 
kwam aan het einde van de middag tot het volgende oordeel: winnaar werd opticien 
Mr Boo, de 2e prijs was weggelegd voor Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter en de 3e 
prijs ging naar Standaard Boekhandel. Mr Boo ontving € 500,- radioreklame op Radio 

Park FM en een geldprijs van € 500 namens WIB. Voor Jiu-Jitsuschool Magda De 
Sutter was er een geldprijs van € 400 namens WIB weggelegd en een halve pagina 
advertentieruimte in de Brasschaatse Film. Standaard Boekhandel ten slotte kreeg 
een geldprijs van € 100 namens WIB en een halve pagina advertentieruimte in de 
Brasschaatse Film. 

AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: Be-
zett., gypr., beteg., par-
ket, schild., afbraakw., 

Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

Gevraagd: student voor 
de opruim van de slage-
rij(winkel). Alle dagen be-
halve donderdag. Slagerij 
De Bondt 03.651.80.09

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Man zoek werk. 0467/645 
311



actueelparkbodeactueel

verknal je feestje niet

vuurwerk afsteken tijdens oudjaar….
vraag tijdig je machtiging aan!

De eindejaarsfeesten staan weer voor de 
deur en misschien denk je eraan om de 
overgang van oud naar nieuw extra in de 
verf te zetten met een spetterend vuurwerk. 
Denk er dan tijdig aan om een machtiging 
aan te vragen. 

Zo’n machtiging moet je minstens 2 weken 
vóór het afsteken van het vuurwerk online 
aanvragen via www.brasschaat.be. 

verknal je feestje niet
Kijk toch maar uit met vuurwerk. Vuur-
werk van slechte kwaliteit of dat verkeerd 
wordt gebruikt, kan van een supergezellige 
avond snel een heuse nachtmerrie maken. 
Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer 

ongelukken met vuurwerk met vaak onom-
keerbare gevolgen. Wees dus voorzichtig!

meer info
www.brasschaat.be

Brasschaat Poptup is een 
gemeentelijk initiatief om de 
leegstaande handelspanden 
op de Bredabaan tijdelijk in 
te vullen met een origineel en 
complementair aanbod. Een 
aanbod dat meerwaarde biedt 
aan het ganse winkelgebied. 
Ondernemers en eigenaars 
krijgen zo de mogelijkheid om 
in de wintermaanden novem-
ber, december en januari aan 
een gunstige prijs een 
handelspand te (ver)huren.

jouw voordelen bij deelname
 » springplank naar een eigen zaak op langere termijn
 » administratieve en praktische ontzorging
 » verminderde huurprijs
 » marketingpakket

meer info 
www.brasschaatpoptup.be
kmo@brasschaat.be
T 03 650 2930

12 van de 20 nieuwe zitbanken hebben sponsor

In 2011 deed het gemeentebe-
stuur een eerste oproep naar zijn 
bewoners om nieuwe zitbanken, 
van de hand van de Brasschaatse 
topontwerper Axel Enthoven, te 
sponsoren. De zitbanken waren 
een instant succes. De eerste drie 
reeksen vonden in een mum van 
tijd een sponsor. Momenteel zijn 
er 55 banken gesponsord. 

Nu, anno 2018, brengt het ge-
meentebestuur een vierde reeks 

in het straatbeeld. Meestal ter 
vervanging van oude zitbanken, 
maar er komen er ook enkele 
nieuwe bij. In totaal kunnen er bij 
deze vierde oproep 20 banken ge-
sponsord worden, verspreid over 
13 locaties. 12 ervan zijn reeds 
toegewezen.

Wil jij nog een zitbank 
sponsoren?
Op www.brasschaat.be onder 
actueel/nieuws vind je een over-

zichtsplan en de exacte locaties 
van de te sponsoren banken. 
De groene bolletjes geven reeds 
gesponsorde banken aan, de rode 
zijn de nog te plaatsen sponsor-
banken.

Kies je bank uit, en voor het vaste 
bedrag van 500 euro per zitbank 
zetten we een kort tekstbericht op 
een plaatje dat verwerkt wordt in 
de leuning van de zitbank. 
Het volledige sponsorreglement 
kan je op de site raadplegen.

meer info
dienst planologie
T 03 650 2930
planologie@brasschaat.be

registreer 
je als 
orgaan-
donor

Iedere Belg is automatisch orgaando-
nor. Maar je familie kan na je overlijden 
nog altijd verzet aantekenen. Om dat 
te vermijden, kan je vooraf uitdrukkelijk 
toestemming geven.
Het omgekeerde kan ook. Dan noteren 
we dat je geen orgaandonor worden.

Maak een afspraak op het gemeente-
huis via www.brasschaat.be of bel naar 
03 650 2930. Daar registreren we je 
verklaring in het rijksregister. 
Je kan je verklaring altijd herroepen of 

meer info
dienst burgerzaken
Verhoevenlei 11
T 03 650 2930
burgerzaken@brasschaat.be

vacatures bij het gemeentebestuur

 » afdelingshoofd aankoop 
 » ruimtelijk planner

www.brasschaat.be

 route2school 
 verbetert de 
 verkeersveiligheid 
 van je kind

Gemeente en politie werken 
voortdurend aan verkeersvei-
ligheid in schoolomgevingen. 
Daarom aarzelden we deze 
zomer niet in te tekenen op 
het project Route2School. 
Het helpt ons de verkeers-
veiligheid op schoolroutes 
te analyseren en info over 
verplaatsingsgedrag te 
verzamelen. Er stapten al 65 
steden en gemeenten in het 
project, goed voor zo’n 760 
scholen!

Doe mee!
Bekijk verkeersveiligheid door de ogen van je kinderen. Hoe 
gaan ze naar school? Welke route nemen ze? Welke knelpunten 
komen ze tegen? Denk mee na over oplossingen om hun veilig-
heid onderweg te verbeteren.
Tussen 29 oktober en 21 december kan je knelpunten op school-
routes melden via Route2School. Spreek gerust andere ouders, 
leerkrachten of jeugdverenigingen aan om deel te nemen. En 
deelnemen is heel eenvoudig: neem even dit stappenplan door. 
Geef de knelpunten op de schoolroute van je kind door. Zijn je 
kinderen oud genoeg, dan mogen ze dit uiteraard zelf doen. 
Vergeet zeker geen foto’s mee te sturen. Dit is makkelijker om 
situaties juist te interpreteren en analyseren.

En verder?
Het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt (IMOB) 
zal alle meldingen ism Abeona Consult grondig analyseren en 
bespreken met gemeente, verkeerspolitie en scholen. 
De gegevens worden in een digitale schoolroutekaart gegoten. 
Samen gaan we op zoek naar passende oplossingen. De resul-
taten van al dat denkwerk wordt tenslotte openbaar gemaakt, 
zodat iedereen ziet welke stappen we in de toekomst kunnen 
ondernemen om je kind nog veiliger op school te krijgen.

In naam van onze schoolgaande jeugd danken we je alvast voor 
je medewerking!

meer info
dienst mobiliteit | T 03 650 2930 | mobiliteit@brasschaat.be
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FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

KERST
De mooiste periode van het jaar!

Kom langs, ontdek ons kerstaanbod en maak het gezellig thuis.

Volg ons op Facebook en Instagram en ontdek onze acties en events.

FLORENZA

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

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

KWB DRIEHOEK - 11DE KERSTWANDELING OP DEN DRIEHOEK 
Op vrijdag 14 december 2018  organiseren we onze elfde Kerstwandeling volgens het  gekend con-
cept. We stappen door onze mooi versierde wijk Driehoek, we snuiven er de Kerstsfeer op en we 
sluiten aan bij de 3° OLO-lichtjestocht op hun domein aan de Miksebaan. Onderweg genieten we 
van een welkomstdrankje, een overheerlijke pannenkoek, lekkere chocolademelk en een heerlijk 
warme glühwein.  We laten ons verrassen door een optreden in de sporthal en worden meegevoerd 
en ondergedompeld in de fantasie van onze vertellers die zich verschuilen  op unieke plaatsen op het 
parcours. Een ideale opwarmer voor de aankomende eindejaarsfeesten. We voorzien 3 wandelingen 
met start om 18u45, 19u15, 19u45 met maximaal 50 deelnemers per groep. Vertrek:  De spiegeltent 
naast zaal Drieheem Brasschaat Rerum Novarumlei. Inschrijven: Walter Vereecke  0477/645.273 of 
walter.vereecke@gmail.com 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan van 15 november tot 10 december 2018. Prijs: 3,00€ per persoon.  
Schrijf snel in en wandel met ons mee. Aanrader: stap na de wandeling even binnen in de spiegeltent 
en ervaar de sfeer van weleer.
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BON
Breng deze bon mee tijdens  

jouw bezoek aan onze winkel
in november en december en  

ontvang een welkomstgeschenkje.*
*1 geschenkje per gezin,  

zonder aankoopverplichting

geniet

ontdek

OPENING
vrijdag 30 november 2018

het mooie en gevarieerde 
aanbod aan gadgets,  
lifestyle-, decoratie-,  
en geschenkartikelen  

van onze verschillende 
aanbieders

van de  
unieke en  

inspirerende  
winkelbeleving

ervaar
ons steeds  

wisselend aanbod

Open:  
woe - zat: 10u - 18u 

Bredabaan 225 
(over het gemeentehuis)

2930 Brasschaat
www.combidee.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

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

MW bvba: Gr. en kl. re-
novatiew. m. Poolse man-
nen. 0423/159 938

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

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. T. 0496 084 168 

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

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

Alle renovatiewerken v. 
kelder tot dak. Gratis of-
ferte. 0494/800 702

Te huur: volpension paar-
denstal te Brasschaat, 
dagelijkse beweging & 
winterpaddock. Vanaf 
2019 paddock paradise. 
Binnen- en buitenpiste, 
wasplaatsen, solarium, 
weiden, gelegen aan na-
tuur- en bosgebied. Info: 
0476-307.982 

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

super8, DV) op dvd
Omnivid videoproducties

0497 489 457
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Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. Wij 
bieden tal van merken aan voor uw kapoen-
tjes van nul tot en met vier jaar. Er is zoveel te 
ontdekken, dus kom snel eens neuzen tussen 
onze producten.

-
tige gebeurtenis. U stapt een wereld in van 
ontzettend veel grote en kleine spulletjes voor 
uw spruit.
Laat vrienden en familie kiezen uit uw favoriete 
spulletjes door een lijst te leggen bij Anneke en 
Janneke. Zoveel merken, oneindig veel keuze. 

Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team 

spulletjes. 

Driehoekstraat 2
Parking:

Jozef de Weerdtstr. 10
2180 Ekeren

+32 36052052
www.annekejanneke.be

WINTER/KERST BEURS       COSY & THINGS       KUNST
Mogelijkheid tot aankoop van deze ambachtelijk gemaakte producten

Zaal Ons Middelheem 
Bredabaan 425
2930 Brasschaat

Handgeschilderde keramiek: ’t Werkhuisje
Patchwork en quilt: Het Eekhoorntje en Monica Verijke

Houtcreaties: Dirk Van Gucht
Schilderijen:

Thee, juwelen, textiel: Rewinda
Zelfgemaakte kaarsen: Bruno Nicolay

Zelfgemaakte juwelen: Yolande Cavillot
Poëzie: Elisabeth De Witte

Live music en poëzie voordrachten
Lekkere winterse drankjes en gerechtjes

Tomatensoep, Garnaalkroketjes, Hot-Dog, Hamburger, Glühwein…

Zaterdag 1 en zondag 2 december 2018
Vrije toegang - Zaterdag van 12u tot 20u en zondag van 10u tot 18u

OPTREDENS
Zaterdag: 
13u30 Poëzie: Wim Haazen 
14u Glashelder: Muziek op instrumenten van glas 
15u Zoek en De Reizigers 
16u Banda Basta

Piano: Herman Van Gucht

Zondag:
14u Poëzie: Wim Haazen
15u Koor: Bloezette
16u Zoek en De Reizigers

Piano: Herman Van Gucht

ALLE INFO OP
FACEBOOK.COM/COSYENTHINGS

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Leopoldslei 3
2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten,

slotenmakerij en openen van deuren.

MEESTER-
SCHOENMAKER

SLOTENMAKERIJ
U kan bij ons terecht voor

handgemaakte schoenen en riemen

ZOEKT
middagbewaking

nabewaking 

Basisschool Mater Dei

Driehoek
groeien vanuit je kracht

Poetsvr. z.w. verzorg. v. 
oud. en kind., str. Spr. Sp. 
0492/510 412 (Sandra) 

Keyboard-pianoles, alle 
niveaus aan huis. Tel. 
0485/634 966

Bezettingswerken bin-
nen en buiten schilderen. 
0496/873 461

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

Spanje Calpe te huur 
app. max 4 p. 200m van 
strand. airco, zwembad, 
tv-Vl. 0475/253 635. chris.
anthonissen@icloud.com

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

Te koop: Sobere stijl, volle 
houten “Parico” Hang-
wandklok, Romeinse cij-
ferplaat, koperen slinger 
h. 1,45m ca 70j. oud nog 
in gebruik. Prijs € 150, 
bezichtigen. 0468/341 449

Te koop: Kapellen gelijk-
vloers parkappartement 
(Res. Vijverhof Antwerp-
sesteenweg 279) Liv., 
kk., badk., 2slpk., kelder, 
garage. € 159.000. Info: 
03/664 09 91 of 0468/341 
449 (Lammers).

Handige klusjesman zkt
werk, ook schnm. 0465/113 
464 -  0466/395 256

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

Klusjesman, inricht. elek-
tr. garagedeur, rolluik, vlie-
gr. 0499/216 561

Gevraagd:Part-time ver-
ko(o)p(st)er voor onze 
Leonidaswinkels te Bras-
schaat en Kapellen. zich 
aanbieden met C.V. in 
Brasschaat, Bredabaan 
336.

Slanke sympathieke 
sportieve. man zkt 65j-68j 
vrw. 0472/136 723

Renovatie verb. nwbw, 
ruwb., tot afw. aan beste 
prijs. 0465/993 577

Te huur: Duplex app. vrij 
1/12, 1ste V, 3 gr. slk, gr. 
liv., geen lift, geen garage, 
€ 900 p/mnd. 0495/246 
060
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Bredabaan 1227 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 663 36 44

Kerst en Nieuwjaar 2018
Feestmenu’s

Kerstmenu 4-gangen à € 49/p.p.
Sashimi van zalm: sesam,  dashi, wakame, zilte kruiden

Of
Op kersenhout gerookte varkenswang: 

knolselder, veenbes, pickles
**

Pompoenbisque met grijze garnaal en Madras curry
**

Kabeljauwhaas onder kruidenkorst: 
gebrande prei, jonge spinazie

Of

**

Koud Buffet 1: € 33.00/p.p. (incl; saladbar, brood & dessert)

Italiaanse ham met bosvruchten, carpaccio van rund met basilicum, 
tomaat, rucola en oude balsamico

Nieuwjaarsmenu 4-gangen à € 59/p.p.
Ceviche van zeebaars en sintjacobsvrucht: 

pompoen, wortel, chili, daikon, selder 
Of 

Duo van gerookte eend en ganzenlever: 

**

**

beukenzwam, peterseliewortel, garnaal, mossel, gerookte paling  
Of

peertje in rode wijn, wildjus met laurier en verse amandelkroketjes
**

NIEUW: Gourmet DELUXE
 (ass. wild, saladbar & warme sausen) à € 29/p.p.

Bekijk ons volledig aanbod in 
onze folder op onze website

www.festijnevents.be

MET WORTEL EN OOK 
ZONDER WORTEL

RECHT VAN DE
CHAMPAGNE BROUWER

50 jaar Lingerie

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT | T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

L I N G E R I E
Feest bij

December 
Start van een feestjaar!

* Vanaf 100 euro/ tot uitputting voorraad/terugmee bij volgende aankoop € 1 korting

2 Generaties 
met hart en ziel

GRATIS grote herbruikbare TAS bij AANKOOP*

Dit vieren wij maandelijks 
met nieuwe ACTIES

MEER INFO EN ACTIES TERUG TE VINDEN OP WWW.FACEBOOK.COM/LINGERIE-AN
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht voor versterking van ons team: 
2 ERVAREN PLAATSERS/TECHNIEKERS

Bent u eenzaam, gehandicapt, oud, 
ziek of behoefte aan gezelschap. 

Ik kom voor alle doeleinden. 
Ik neem de tijd, Neen u krijgt geen spijt.

0486/509 037

Op vrijdag 16 november werd het kasteel van Brasschaat ingenomen door de  huwe-
lijksjubilarissen.  In de voormiddag kregen alle koppels die 50 jaar getrouwd zijn een 
receptie aangeboden door het gemeentebestuur. 43 echtparen tekenden present. 
Dat was ongeveer 80 procent van alle koppels die waren uitgenodigd. Waarnemend 
burgemeester Philip Cools en schepen voor senioren Bart Brughmans hielden elk 
een korte toespraak. 
In de namiddag was het de beurt aan de koppels die 60, 65 en 70 jaar gehuwd zijn. 
Zij mochten samen met het gemeentebestuur aanschuiven aan de feesttafel. Onder 
hen bevonden zich Rik Dupont en Paula Lodewijckx. Rik is in Brasschaat vooral be-
kend omwille van zijn sportieve prestaties. De man nam niet minder dan dertig keer 
deel aan de Dodentocht in Bornem. Hij is er intussen bijna 90 en kan het stappen niet 
laten. Hij was in augustus met zijn 89 jaar de oudste deelnemende Vlaming. Geen 

BRASSCHAAT VIERT HAAR HUWELIJKSJUBILARISSEN

dingen gedaan. Hij is ooit te voet naar Santiago de Compostela, Lourdes, Fatima, 
Genève, Rome en Assisi getrokken. De langste wandeling was die naar Fatima, dat 
was in het jaar 1999. Zijn echtgenote Paula is er intussen 88. Het koppel trad in de 
echt op 6 juni 1953. 
“Als ik niet kan stappen, dan voel ik me niet goed. Ik wandel aan een gemiddelde 
snelheid van 4,7 kilometer per uur. Ik stop nooit om te eten of te drinken, alleen even 
om te plassen. Als je gaat zitten, dan begint alles te kraken en wordt het moeilijk. Na 
de Dodentocht ga ik altijd een hapje eten met de familie”, zo vertelt de kranige man.
Rik en Paula namen samen met Alfons Van Assche en Suzanne Baelemans plaats 
aan tafel. Suzanne is de nicht van Paula. Zij trad met Alfons in het huwelijk op 8 au-
gustus 1953, twee maanden na het huwelijk van Rik en Paula. 
Alle jubilarissen genoten van de feestdis. We zijn ervan overtuigd dat Rik de ochtend 
nadien is gaan stappen om de opgeslagen calorieën er opnieuw af te krijgen.

Dame geeft compu-
ter-smartphoneles aan 
huis, mail, internet, foto’s, 
updates, alle merken. 
0479/872 410

Calpe te huur - Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv Vl., 
wifi, recht v/eig. Foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

Dakwerken: Vernieuwen, 
herstellingen. 0489/717 
125

Ik zoek werk,  m. ref 
en erv. str. ser. aanvr. 
0483/092 627

Ik zoek tuinwerk, Profes-
sioneel meubelmontage. 
0465/993 577

Te koop: Droog brand-
hout,  thuis gebracht. 
0495/914 096

Wie wil zijn industrië-
le keuken (of ged.) ter 
beschikking stellen van 
jonge ondernemer (tegen 
vergoeding) 0474/917 718

Te huur a/d kerk v. Ek-
eren-Donk mooi app. gr. 
liv. geinst. okk bureel of 2 
slpk, badk ligb. privé gar. 
elect poort, berging €875. 
Tel. 03/664 33 44

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw. Ik kan ook 
heel goed strijken. GSM 
0465153468

Te huur: Ondergr. par-
keerpl. Veld- en Hofstr. 
0495/804 838

Ktuna bladert met VADER 
door het Boek der herinne-
ringen, dat almaar dunner 
en dunner lijkt te worden. 
Geen bladwijzer meer 
nodig. Heeft het leven nog 
een zin? reserveer voor u 
het vergeet: www.ktuna.be 
of 0485/216.474. 

Brandhout te koop. Ge-
zaagd, gekliefd en ge-
droogd Verschi l lende 
houtsoorten verkrijgbaar. 
Leveren of afhalen mo-
gelijk Voor meer info : 
www.gardenpassion.be 
- 0494/89.62.22 - info@
gardenpassion.be

CURSUSSEN MET 
FEESTELIJK TINTJE

In het Dakhuus op de Breda-
baan 696 kan je je optimaal 
voorbereiden op de eindejaars-
periode. Geen keukenprins(es)? 
In de cursus ‘zelf sushi maken’ 
of  één van onze andere kook-
cursussen doe je genoeg culi-
naire ideetjes op om je gasten 
te verrassen.  In de cursus  
‘Gewichtsbeheersing’ word je 
stralend en zelf zekerder. Met 
Mindfulness  leer je volledig 
te ontspannen. Verwen jezelf 
met een cursus ! Er is nog heel 
veel meer op onze website! 
Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, bel 
naar 03/633 1 696 (ma, di en 
do, 13-17u, woe 17-18.30u) of 
mail naar info@dakhuus.org

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - KERST IN HET ZAND
Zaterdag 15 december 2018 om 13.30 uur en om 20 uur. in samenwerking met Kerstcomite´ 
Driehoek, de Evangelische Kerk en de parochie. Op 19 maart 2016 hadden we zandkunste-
naar Immanuel Boie te gast met ‘Zandpassie’. Alle aanwezigen waren onder de indruk van 
hoe deze kunstenaar het passieverhaal bracht. Dit jaar hebben we Immanuel Boie opnieuw 
te gast meteen programma rond het Kerstverhaal. De namiddagvoorstelling Kerst in het zand 
om 13.30 uur leidt u in 30 minuten doorheen het Bijbelse Kerstverhaal. De voorstelling is zowel 
geschikt voor kinderen als voor volwassenen. De zandkunstenaar en de verteller bezorgen u 
een onvergetelijke ervaring, terwijl de ene tekening met enkele vegen van Immanuels hand 
verandert in een volgende tekening. Deze voorstelling is echter maar een voorproefje van 
de avondvoorstelling ‘Kerst met een korreltje zand’, om 20 uur, die ongeveer een uur zal 
duren. Hier wordt de zandkunstenaar niet alleen begeleid door een verteller, maar ook door 
livemuzikanten en een koor. Het is een totaal nieuw tekenverhaal met een poe¨tische maar 
kritische knipoog naar de actualiteit, een werkelijke ‘totaalbeleving’! Prijs: Om 13.30 uur: 
€ 4. Om 20 uur: € 8. Plaats: Kerk Rerum Novarumlei, 2930 Brasschaat. Locatie van Kerst 
Driehoek. Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
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Tomaat crevette
Cocktail van krab
Kreeft Belle vue

Carpaccio van hert
Scampi met bieslook

Verschillende soorten sla:
Tomatensla, gemengde sla, 

rauwkost, rode bietensla
Iberico ham gegarneerd 
met honing en meloen

Gerookte visschotel
Assortiment broodjes

Hertenkalffi  let 
met wintergarnituur

(gebraiseerd witloof, peer in 
rode wijn en boschampignon)

Een rijk gevuld vispalletje
(kabeljauw, tongrol, scampi, 

Victoriabaars en grijze garnaal)

Stoverij van ragout en ree

Parelhoen met jagersaus

Verrassing van de chef

Verschillende soorten gebak

Frambozentaartje

Chocolademousse

Klassieke rijstpap

Verschillende desserten 
verwerkt in een glaasje 

(chocolade, speculaas, 
framboos, bosvruchten, tiramisu)

IIN DDDDDDDEEEEE  ZZZZZAAAAAAALL
€ 85,00 p.p.

Apero
Trio van hapjes:

Toast van ganzenlever • Gerookte heilbot • Carpaccio van hert
Salade van gerookte eendenborst met gebakken spek, appeltje, croutons en mosterddressing

Soepje van pompoen met krab, brunoise van pompoen en pastinaak
Sorbet

Kabeljauw in een jasje van Ibericoham
Parelhoenfi let “Brabançonne” met fi ne champagne

Dessert
“Verrassing van de chef”

DE HOGE BOOM
KKEERSSSSSSSSSTTTTTTMMMMMMMMEENNNNUUUUU

Trio van hapjes
Foie Gras op toast, Italiaanse ham, gerookte heilbot € € 112,,5,5500

Salade van gerookte eendenborst met gebakken spek, 
appeltjes, croutons en mosterddressing €€€ 11999,5500

Pompoensoep met krab en brunoise van pompoen en pastinaak. €€ 88,50500

Carpaccio van hert, met pastatruff el en granny smith appeltje €€ € 88,5500

Duo van hertenfi let en hertenkroon, peer in rode wijn 
en gebakken boschampignons €€ 333,,,00

Parelhoenfi let “Brabançonne” met fi ne champagne, 
appeltje met veenbessen en savooipuree €€ 22999,,500

Frambozentaartje met een bolletje frambozensorbet €€ 110,0,,55500

Sabayon van kriek € 1122,55500

Dessert van de chef € € 111,5,5500

OOOOUUDDDDDDDDDJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRR
IIN DDE BBBBBBUUUUUIITTTTTTEEENNBBBAAAARRRR

€ 120 p.p. • All inclusive vanaf 19u00 t.e.m. 00u00
Exclusief sterke dranken en zware bieren

Vanaf 00u00
Een assortiment van broodjes met verschillende charcuterie

Aperitief en assortiment van hapjes

KOUD BUFFET WARM BUFFET DESSERT BUFFET

GRATIS SHUTTLE IN EEN STRAAL VAN 10KM

Hoogboomsteenweg 94 • 2950 Kapellen
Reserveren via info@dehogeboom.be of telefonisch op 03/605 84 72

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
God is een vluchteling  

lezing door David Dessin met 
steun van het Vlaams Fonds 
voor de Letteren. dinsdag 11 
december 2018 om 20 uur. God 
is terug en woont in Europa. 
Ruim de helft van de migranten 
in de Europese Unie be-hoort 
tot het christendom. 13 miljoen 
van hen zijn afkomstig van 
buiten Europa (tegenover 12 
miljoen moslims). Ook onder de 
recente vluchtelingenstromen 
zijn er veel christenen. Hoe 
kan het ook anders? Twee 
derde van de 2,2 miljard chris-
tenen woont buiten Europa, 
vaak als minderheden in door 
oorlog en honger bedreigde 
gebieden. Toch horen we daar 
amper iets over. Vanwaar die 
vreemde blindheid voor ver-
volgde christenen? David Des-
sin beschrijft het verhaal achter 
de verborgen terugkeer van 
het christendom in de Lage 
Landen. Zijn zoektocht naar 
de nieuwe christenen voert 
hem mee door duizenden jaren 
vergeten geschie-denis. Dit 
boek werd in 2017 bekroond tot 
beste theologische boek in Ne-
derland. Prijs: VVK € 12 – DF-
cultuurkaarthouders betalen 
in VVK € 8 - <25 jaar € 4. Wie 
aan de kassa betaalt, betaalt € 
2 extra. Abonnementen: vrije 
toegang. Plaats: Reserveren: 
Ons Middelheem, Bredabaan 
423, 2930 Brasschaat www.
davidsfondsbrasschaat.be of 
Cruysweegs – tel. 03 651 51 
60, activiteiten@davidsfonds-
brasschaat.be 

Te koop: Bouwgrond voor 
HOB 500m² + magazijn 
van 50m². Tel. 03/651 45 81

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 
€35, manicure €20, a. huis 
m. voetmassage. Ingegr. 
nagels, eksterogen. Erv. 
enkel op afspr. 0496/908 
029, Eva Strijbos

SVB Driehoek
30 november 2018 
20:30 FC Benne - Vaders
20:30 Olve - Dames
1 december 2018 
09:00 Simikos - U11A
09:00 U6B- City Pirates Antw.
09:30 Herentals - U9A
09:30 Groenendaal - U11B
09:30 Herentals - U17B
10:00 Brecht - U8B
10:15 U7A - Sint Job
10:15 U7B - City Pirates Antw.
10:30 Seja - U8A
11:00 Putte - U17A
11:00 Vlimmeren - U21
11:15 Ekeren - U10B
11:30 Berendrecht - U9B
11:30 Berendrecht - U10A
11:45 U15C - Exc. Essen
13:45 U15B - Minderhout
13:45 U12B - Maria Ter Heide
14:00 Bezoek van de Sint 
15:45 U15A - ‘s Grav.-Schilde
16:15 U12A - ‘s Grav. Schilde
00:00 Vrij: U6A
2 december 2018 

11:00 Olse - Reserven A
12:30 Res. B - Nieuw Stabroek
15:00 Noorse - Reserven C
15:00 Seja - Eerste elftal

Heeft er iemand een 
binnenzwembad ter be-
schikking? Graag zou 

len geven aan een kleine 
groep mensen. Plezier 
verzekerd ! 0498.21.52.07
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Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Op zondag 18 november 2018 organiseerde de wedstrijdleiding van 
Acro en Tumbling een clubkampioenschap in Sporthal Driehoek. Zo-
als op een echte wedstrijd konden de gymnasten voor de eerste maal 
hun oefeningen tonen en laten beoordelen door een echt jurypanel. 
De gymnasten, juryleden en supporters konden zo ervaren hoe het 
er op een wedstrijd aan toe gaat, een ideale voorbereiding dus voor 
als het wedstrijdseizoen van start gaat… De supporters kregen de 
kans om zowel de Acrogymnasten op de Olympische vloer bezig 
te zien alsook de Tumbling gymnasten op de lange tumblingbaan, 

INTERCLUBKAMPIOENSCHAP ACRO II GYM GROOT SUCCES

een geslaagde combinatie van beide disciplines. Intussen mochten 
de enthousiaste gymnastjes van de Combi Go groep enkele optre-
dens verzorgen. Tevens was deze interclub een ideale gelegenheid 
om te tonen hoeveel werk onze leiding steekt in al de voorberei-
dingen en trainingen van de gymnasten, zeker niet te onderschat-
ten! Een dikke pluim verdient ook onze“ mama- maillotploeg”, zij 
ontwierpen de prachtige wedstrijdmaillots! Via deze weg ook een 
welgemeend dankwoord voor alle helpers die weer paraat stonden 
om hier een geslaagde dag van te maken! Info: www.acro2gym.be

Te koop: Vakantiehuis 
in Frankrijk Parc du Haut 
Languedoc, Hérault. ge-
lijkvl.: living 60m² open 
keuken. Benedenverd.: 
60m² met badkamer. Bo-
venverd.: badkamer, 2 
slaapk. + mansarde (6 
bedden) Twee terrassen 
60m². Tuin 1200m² Aan de 
rand van een klein dorpje 
in bosrijke omgeving op 5 
km van het Stadje Labas-
tide-Rouairoux (winkels) 
Prijs: €125.000(volledig 
bemeubeld) Voor foto’s en 
inlicht. 03/664 75 09

Onderhoud - aanleg
Renovatie van tuinen en 
gazons - snoeiwerken. 
Vrijblijvende prijsofferte
Tuinwerken Ronny Kanora

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

Vrouw zoekt werk. Ref. 
erv. stri jk. Ser. aanb. 
0487/323 414 

Ophalen v. oude elek-
tr. toest. en metalen. 
0495/789 031  

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

Skiles in Rucphen NL. 
Informeer vrijblijvend. 
skimetlynn@hotmail.com

Heb je een drukke job of 
ga je op vakantie maar kan 
de hond niet mee? Geen 
probleem! Bij mij ben je 
aan het juiste adres!. Een 
wandeling per dag of je 
hond langer bijhouden 
kan allemaal! BEL me : 
0498/215.207
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Met steun van 

VIEUX DEPOT
MENU OUDJAAR 

Kom gezellig vieren van oud naar 
nieuw bij Vieux Depot! 

We maken er alvast een feestje van.

€ 49,90
p.p.

Vieux Depot • Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat
03/877.22.25 • info@vieux-depot.be

Sint-Jacobsvruchten met structuren van Rode biet, 
Basilicum en kruidenboter 

en een crumble van Pistache
-----

Gegaarde Griet met Aardappelschubben, 
Gepocheerde Prei en Witte wijnsaus met “Vermout”

Of

appel, Appeltje met Veenbessen, Gratin gevuld 
met Boschampignons en Wildjus

------

en warme chocoladesaus, 
afgewerkt met witte chocoladeschilfers

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marcpraats@gmail.com • www.europesegoudstandaard.com

Dit schooljaar is ons jaarthema in onze school ‘Tuur in de natuur’. 
We besteden veel aandacht aan de natuur en aan het sorteren en 
recycleren van afval. Tuur, onze vertolker van ons jaarthema, komt 
langs in de klassen en brengt bij onze kinderen respect voor de 
natuur en respect voor het milieu bij. Naast heel wat ludieke acties, 
zijn er ook uitdagingen. Elke klas, de ouderraad, de leerkrachten, 
de sportleerkrachten en de directeur kozen een uitdaging om in ons 
schoolbos meer spelaanbod voor onze kinderen te voorzien. Eind 
april is er een groot feest om te zien welke uitdagingen verwezenlijkt 
werden en hoeveel sterren onze school verdient. Vorige week wer-
den er alvast twee nieuwe speeltuigen geplaatst: een waggelbrug 
en een klimtuig in de vorm van een ooievaarsnest. Met het mooie 
najaarsweer kunnen onze kinderen er nog volop op spelen. Het ooi-
evaarsnest lag deze middag al helemaal vol!

HERFSTPRET 
IN MATER DEI DRIEHOEK

€ 85m³ droog hout - € 80m³ half droog hout - €75m³ vers hout. 

Gemengd eik, es en beuk - gekliefd op ± 35cm/5m³ - gratis levering 
in een straal van 25 km, gekiept tot op oprit - Bigbag 1,2m³ €120.

Brandhout bestellen?
Loos bellen!

0475/820 160 
03/667 60 97
loos.bvba@skynet.be

Dienstencentra Brasschaat
Koop voor 3 euro onze warme gedichtenbundel. Opbrengst gaat integraal naar 
“het feestvarken”, in het kader van de warmste week. 
Samen naar de kerstmarkt in Antwerpen op woensdag 12 december. Voor 7,50 
euro kan je een plaatsje reserveren op de bus. Opstappen in een dienstencentrum 
naar keuze. Meer info in je DC.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, tel  03 663 77 07 – 
fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
kom vanaf woensdag 28 november tot vrijdag 30 november naar de hobbyten-
toonstelling van de bezigheidsclub van Samana. Met leuk handwerk en tombola.
Ma 26/11 om 13.30 uur: voorstelling poets- en karweiddienst voor senioren
Ma 26/11 om 14 uur: bingo
Di 27/11 om 9.30 uur: wandelen op de Kalmthoutse Heide
Do 29/11 om 9 uur: patchwork
Do 29/11 om 9.30 uur: PC-club
Vr 30/11 om 9.30 uur: mandala
Di 4/12 om 9 uur: workshop kerst met Monique

Vr 7/12 om 9.30 uur: zentangle

Di 11/12 om 9.30 uur: wandelen in Westmalle
Kom onze warme activiteiten ontdekken in het dienstencentrum.  Opgelet : GEEN 
materiaal meer brengen voor de warmste markt want we hebben al veel te veel!

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, dc.vesalius@
ocmwbrasschaat.be
Wo 28/11 om 19.30 uur: lezing Johan Van Oers “Moeder weer meisje”. Graag 
op voorhand reserveren.
Do 29/11 om 14 uur: infosessie “pijn” door apotheek Olyslagers. Op voorhand in 
te schrijven in het dienstencentrum.
Zo 2/12 om 14.30 uur: zondagmatinee met Nonkel Tony. Deelname is gratis, 
maar we vragen wel op voorhand in te schrijven. Dat kan bij het dienstencentrum.
Wo 5/12 om 14 uur: Charlamos, Spaanse praatgroep. Gratis maar op voorhand 
inschrijven is verplicht. De praatgroep gaat enkel door bij min 3 deelnemers.
Di 11/12 om 14 uur: infosessie over nachtrust bij mensen met dementie. Wil je er 
graag bij zijn, reserveer dan je plaatse bij het dienstencentrum.
Noteer ook alvast woe 19/12 in je agenda. Jef voorziet een mooie kerstfantasie 
ondersteund door professionele muzikanten. Start om 14 uur in onze cafetaria.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 
43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Ma 26/11 om: 13.30: we haken een mooie kerstboom bij naald en draad
Di 27/11 om 13.30 uur: workshop: mailen met  G-mail
Do 29/11 om 14 uur: bezoek aan OLV kathedraal Antwerpen voor tentoonstelling 
“Reunie” Gratis maar inschrijven
Do 29/11 om 13.30  Workshop : werken met EID
Ma 3/12: kantklossen
Di 4/12 om 10 uur: digitaal spreekuur: u kan een half uur reserveren  om 13.30 
uur: workshop mailen met outlook
Do 6/12 om 13.30 uur: workshop WhatsApp
Vrij 7/12 om 9.30 uur: Spaanse conversatie

Zat 8/12 om 20 uur: advents- en kerstconcert in kerk Mariaburg
Ma 10/12: bingo, en naald en draad
Di 11/12 om 13.30 uur: workshop feestkaarten maken met Word
Do 13/12 om 13.30 uur: workshop wegwijs in de Cloud

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

www.garden-solutions.be
Snoeien en vel len V. 
gevaarl. bomen, m. eig. 
hoogtewerk. ,  f rez.  v. 
stronken. 0475/511 603

Te koop: Eiken tv-kast, 
elk aannemelijk bod. Tel. 
03/651 33 47

Te koop: Draperiën hand-
made Laura Ashley - Licht 
geel bloemmotief, 4 stuks 
lengte 1,55/2 stuks leng-
te 1,65. Prijs: € 65 incl. 
sierrails (wit hout) Tel. 
0475/292 311
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 • je kan zelfstandig werken, je bent eerlijk, klantvriendelijk en collegiaal.
 • je hebt een verzorgd voorkomen
 • je bent gedisciplineerd ingesteld en kan een kassa bijhouden
 • ervaring in de sector is een pluspunt

Interesse? Stuur een e-mail naar wendysmouts@hotmail.com of bel naar 03.658 42 40 of
 kom gewoon langs met uw gegevens!

Schoten Berchem Deurne
Paalstraat 146 Berchemboslaan 14 Baron Leroystraat 1
03/658 42 40 03/281 00 52 03/325 26 32

Een dynamisch groeiende
bakkerij sinds 1946.

Elke dag staan wij garant 
voor kwaliteit en versheid 

van brood, patisserie
en chocolade.

GEZOCHT

WINKELBEDIENDE
voltijds - deeltijds

Schoten, Berchem, Deurne en Brasschaat wegens uitbreiding.
Onmiddellijke indiensttreding en vast contract onbepaalde duur

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)

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

Ik zoek poetswerk en 
strijk, 0486/171 672

Te koop winterbanden 
met velg 185/60R15 Mi-
chelin. 0497/148 996

Gazelle, 1 jaar oud. perf. 
st. 0497/148 996

Spul-
len en curiosa van zolder. 
03/663 65 70

 Glvl app. + Ga-
rage + tuin + 2 grote slpk. 
EPC 301 De Aard 15 
Brasschaat. €229.000 Tel. 
03/651 91 11

Kranige oude dame 
overvallen, dader werd 

opgepakt...
Een bejaarde dame werd giste-
ren overvallen te Schoten door 
een dader die het voorzien had 
op haar handtas. Zij verweerde 
zich, liet de handtas niet los en 
kwam daarbij ten val. De dader 
ging op de loop. Een jogger die 
het zag gebeuren achtervolgde 
de dader en kon hem tegenhou-
den. Hij bracht de dame naar de 
dokter en nam tevens de dader 
mee. Bij de dokter ging de dader 
opnieuw op de loop. De politie 
nam de dokter mee in de combi 
om de dader te herkennen. De 
lokale politie Brasschaat en 
Schoten konden de dader ar-
resteren. Hij werd voorgeleid 
aan de Procureur des Konings.
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Algemene houthandel  I  Binnendeuren     
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket     
Terras- en gevelbekleding

Realisatie voor BE Bouwonderneming

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

Wĳ tonen onze woonsten in de beste sfeer en 
volgens de nieuwste presentatie-technieken.

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE 

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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 Brasschaat   
Lage Kaart 382

Antwerpen | Italiëlei 58    Deurne | Turnhoutsebaan 121

Mortsel | Antwerpsesteenweg 158    Stabroek/Hoevenen |Markt 33

GRATIS 
SCHATTING

eigendom verkopen?

REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG 
VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00 

info@goetstouwers.be
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KAPELLEN
ELZENSTRAAT 53
verzorgde gezinswoning gelegen in een rustige 
woonwijk over een speelpleintje met 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, inpandige garage en terras 
met trap naar de tuin. EPC: 365

€ 289.000

HOEVENEN
LOMBAARDSTRAAT 45
Ruime halfopen bel-etagewoning op perceel van 
320 m² gelegen in een doodlopende straat in 
het centrum van Hoevenen. Deze gezinswoning 
beschikt over inpandige garage, 3 slaapkamers, 
ruime living met terras, tuin en grote polyvalente 
ruimte op het gelijkvloers. EPC: 340

€ 320.000

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

EKEREN

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

HOEVENEN

EKEREN

HOEVENEN

AUGUSTIJNSLEI 128 - 2DE
Zeer rustig gelegen ruim appartement ca 140 
m² met 2 slks, living 50 m², modern ingerichte 
keuken en een garage in verzorgd gebouw op 
enkele minuten van Bredabaan en centrum van 
Brasschaat. Lift aanwezig. EPC: 216

€ 795 + € 40 kosten

BERGSTRAAT 56 - 1STE
Volledig instapklaar appartement met 2 slaap-
kamers en garage in kleinschalig gebouw te 
Brasschaat-Kaart.Zeer gunstig gelegen nabij 
winkels en openbaar vervoer. Recent volledig 
opgefrist. EPC: 105

€ 675 + € 30 kosten

DE BORREKENSLEI 10 - 1STE
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 2 slk in kleinschalig gebouw in centrum.
Autostaanplaats inbegrepen. Aangename ligging 
bij Bredabaan,winkels en openbaar vervoer.Het 
park van Brasschaat op wandelafstand.Mogelijk 
garagebox bij te kopen mits meerprijs.

€ 229.000

MICHIELSSENDREEF 74
Zéér gunstig gelegen gezinswoning met 3 slaap-
kamers en tuin op toplocatie op kleine afstand van 
Centrum. Parkeergelegenheid voor de woning. 
Volledig te renoveren woning. Leuk project. EPC: 631

€ 275.000

ZEGERSDREEF 84
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 717
€ 275.000

BERGSTRAAT 52 - 2DE
Gunstig gelegen ruim app mt 2 slk in verzorgd en 
goed onderhouden gebouw te ‘Brasschaat-Kaart’.
Bwjr 1994.Lift aanwezig. Voorzien van alle heden-
daags comfort. Garage mogl mits meerprijs.Aan-
gename ligging nabij winkels,scholen en openbaar 
vervoer,op kleine afstand van centrum. EPC: 206

€ 219.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie-opp ca.1600m².Groene woon-
omgeving op kleine afstand van centrum Van 
Brasschaat.Mogelijke bebouwing van max 60 m² 
met bijkomend verdieping en kelder. Terras van 
20 m².Gn domicilie mogl.Gn bouwverplichting.

€ 109.000

ZEGERSDREEF 82
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 705
€ 275.000

VAN HEMELRIJCKLEI 80/82
Nieuwbouw assistentie-flat met 2 slk in mooi 
afgesloten parkdomein ‘Prins-Kavelhof’ nabij het 
centrum van Brasschaat.Het gehele domein telt 191 
assistentie-flats. Er zijn verschillende ontspannings-
mogelijkheden, een receptie en lunchrestaurant. 
Mogelijkheid tot huren van ondergrondse auto-
staanplaats. EPC: 66
€ 298.500

BRECHTSEBAAN 56
Gezellige en goed verzorgde woning. Ind.: Glv 
inkomhal, living, keuken, badk., apart toilet, 
waspl., overdekt terras en mooie tuin. 1ste verd. 
3 slpks. Met kelder en zolder.  Achteringang 
voor fiets. Aparte garage + oprit voor 3 wagens. 
Goede ligging nabij school, voetbal, openbaar 
vervoer. EPC: 651
€ 299.000

KASTANJELAAN 18 - 1STE
Mooi gerenoveerd appartement met 2 slaapka-
mers, terras en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met uitzicht op een parkje. Ruime living 
met moderne open keuken, afzonderlijk toilet, 
praktische berging. Overal Pvc ramen met dubbele 
beglazing en rolluiken. Energiezuinig! EPC: 196

€ 189.000

KOUTER 44
Gunstig gelegen opbrengsteigendom bestaande 
uit 2 appartementen met elk 2 slaapkamers, ga-
ragebox met extra staanplaats ervoor, berging en 
tuin. Dak vernieuwd en geïsoleerd in 2017. Pvc ra-
men met dubbele beglazing geplaatst in 2010. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 320 - 248

€ 309.000

MARKT 1A - 1STE
Gunstig gelegen leuk appartement met 2 ruime 
slaapkamers op aangename ligging in centrum 
van Ekeren bij dorpsplein. Openbaar vervoer in 
de directe nabijheid. Geen lift. EPC: 210

€ 160.000

KWADEVELDENSTRAAT 96 - 2DE
Op te frissen rustig gelegen ruim hoekappartement 
met veel lichtinval. Het appartement omvat een
inkomhal, living, keuken, 2 slaapkamers, een
badkamer, bergplaats en een terras achteraan.
Met garagebox gelegen in de kelderverdieping.
Cv gas gemeenschappelijk. EPC: 572

€ 149.000

BUXUSLAAN 25
Goed gelegen halfopen bouwgrond van +- 577m². 
Rustige omgeving.

€ 189.500

EKEREN

KAPELLEN

SCHOTEN

BRASSCHAAT

HEIAKKER 35
Landhuis op perceel van 673 m² gelegen in een 
doodlopende straat met 3 slaapkamers, garage 
achteraan, ruime bergzolder en tuin van 180 m². 
Alles gelijkvloers! EPC: 706

€ 310.000

STANISLAS MEEUSLEI 33
Deze goed verzorgde woning met mooie voorgevel 
in grijze crepie heeft als indeling op het gelijkvloers 
een inkomhal, apart toilet, living, keuken, veranda 
en tuin. Op de 1ste verdieping is de badkamer en 
1 slpk, hoger gelegen zijn er nog 2 slpks voorzien. 
Met oprit voor 1 auto en kelder. EPC: 638

€ 249.000

ZEGERSDREEF 82/84
Zeer gunstig gelegen OBB in residentiële woon-
omgeving.Opgericht in 1960 en opgesplitst in 2 
delen,type  ‘kangoeroewoning’.De afwerking en 
inrichting in de woning is wel gedateerd en dient 
gemodeniseerd te worden.Prachtig perceel van 
1200 m²-straatbreedte 20 m. EPC: 82: 705 - 84: 717

€ 520.000

SCHOTEN
WILGENDAALSTRAAT 21
Deze leuke woning met mogelijkheden (nog verder 
af te werken) is rustig gelegen vlakbij het centrum 
van Schoten.  Glv.: inkomh., toilet, living, open keu-
ken, badk., tuin + achteraan een bergplaats/atelier 
met aparte cv ketel gas.  Op de eerste verdieping 
zijn er 3 slpks.  Met kelder. EPC: 564

€ 209.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

HOEVENEN
ABELENLAAN 26
Ruime eengezinswoning gelegen in een rustige 
straat met speelpleintje. Deze bel-etagewoning 
beschikt over 3 slaapkamers, polyvalente ruimte, 
inpandige garage en tuin van 90 m². Het dak werd 
vernieuwd in 2012. EPC: 244

€ 265.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 3 
slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. Aan-
gename ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ in directe 
nabijheid van winkels, scholen en openbaar ver-
voer. Mooie afwerking en voorzien van alle modern 
comfort. Instapklaar. EPC: 178

€ 375.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
KLOOSTERSTRAAT 8
Handelsgelijkvloers met woonst gelegen in het 
centrum van Ekeren. Het gelijkvloers is ingericht met 
wachtruimte, loketten, bureelruimte met airco en 
ingemaakte kasten, toilet met handenwasser, keu-
ken en tuin. Op de verdieping vinden we een ap-
partement met 2 slaapkamers en terras. EPC: 335

€ 279.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG)

(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)
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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

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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 Meeussen & Zn

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Schilder- en decoratiewerken

AUGUSTYNS
Familiebedrijf sinds 1967

Zelfwerkend patroon

Vossendreef 18 • 2990 Wuustwezel
Tel. 03/633 17 97 • Fax. 03/633 18 01

GSM 0495/253 606 • info@augustyns.be • www.augustyns.be

B
V

B
A

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

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

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

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

KRAANMAN GEVRAAGD

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat appartement 
2de verd, living, slpk,bu-
reel, bergplaats,balkon, 
lift. 685€+75€ kosten, 
onm.vrij  tel 0470/313 126

Te huur:  App. 1V, 2 
slpk + terras. Gooreind. 
0484/140 222 - 0486/891 
603
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 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, Van de Wiellei 178:
Charmante op te frissen halfopen woning, dicht bij het centrum van Brasschaat met 
een garage in de tuin. Gelijkvloers: hal met deur naar de (wijn)kelder, aparte toilet, 
open keuken met aangrenzend de tuin en een overdekt terrasje, eetkamer en living. 
De ramen op het gelijkvloers zijn voorzien van elektrische rolluiken. 1ste verdiep: 2 
slaapkamers, badkamer en een aparte toilet. 2de verdiep: 2 slaapkamers, berging met 
een luik naar de zolder. EPC 215 kWh, elektrische keuring niet conform, Opp.: 287m², 
K.I.: € 1.209 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7730755)

Brasschaat, De Aard 4:
Charmante woning met op het gelijkvloers: living met berging, eet/bureauruimte, 
keuken met eethoek, berging, toilet, hall dat toegang geeft tot de tuin met terras en 
loungeruimte. 1ste verd.: 1 zeer ruime slaapkamer met ingemaakte kasten, 2 kleinere 
slaapkamers, vernieuwde badkamer met bad, lavabo en toilet. Van de zolderruimte 
kan eventueel nog een slaapkamer gemaakt worden. Recent vernieuwde: elektriciteit, 
ketel en dak. De slaapkamers en living zijn voorzien van airconditioning. EPC 287 kWh, 
elektrische keuring conform, Opp.: 286m², K.I.: € 745 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV)

(Immoweb: 7811258)

Brasschaat, Bredabaan 1017:
Centraal gelegen woonhuis/handelspand met op het gelijkvloers: vooraan ingericht als 
kantoorruimte, achteraan: toilet, ruime open keuken, eetkamer, living, terras en tuin. 
1ste verdiep: 1 zeer ruime slaapkamer ingericht als bureauruimte en 1 ruime slaapka-
mer, badkamer met bad, douche en lavabo, een aparte toilet en ruimte voor aansluiting 
was/droogmachine. 2de verdiep: 2 slaapkamers. Woning is voorzien van airconditio-
ning en alarm. EPC 198 kWh, elektrische keuring conform, Opp.: 360m², K.I.: € 913
(VG, WG, GDV, GVKR, VV) (Immoweb: 7810838)

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

LAGE KAART 410 
BRASSCHAAT

•   Mooie trendy woning

•   Combinatie van wit geschilderde gevel   

     met zwart buitenschrijnwerk en dakpannen + 

     houtstructuur tussen de ramen

•   Gesloten bebouwing met inpandige garage

•   Perceelsoppervlakte: 345 m²

•   Afwerking en binnenindeling nog vrij 

     te kiezen door koper

•   Start der werken in samenspraak met de koper

€ 331.000
excl. BTW,

registratierechten 
en notaris

03 650 04 50 - ressimmo.be
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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

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

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Charmante recent gerenoveerde 
villa met mooie tuin

Mariaburg - Willy Staeslei 83

0488 600 507

TE HUUR € 1.850/MND

Deze charmante villa met 3 slaapkamers is gelegen in hartje 
Mariaburg. Hoewel rustig gelegen zijn winkels, scholen (o.a. 
Antwerp international School) in de nabijheid van de woning. De 
recent gerenoveerde villa beschikt over hal, ruime woonkamer 
op parket met aansluitende ruimte waar (eventueel) bureel kan 
gemaakt worden, goed uitgeruste moderne keuken, berging, 
inpandige garage, terras en mooie tuin. Op de eerste verdie-
ping zijn 3 slaapkamers waarvan twee met terras en één met 
een dressing, een ruime badkamer met bad en douche en een 
bergplaats. Hogerop grote bergzolder. Kelderruimte aanwezig. 

Te huur: in rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi 
app 1e V. 2 slpk, terr., gn 
lift, rust. omg. Brass. C. 
Hofstr. 40. T. 03/651 77 68

Te huur: Brass. C. in rust. 
geb. app. 1e V. lift, 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14. T. 03/651 77 68

Alle renovaties, behang, 
schild., lamin., park, teg., 

p.u. 0497/228 871

Te huur: app. 2eV. 1 slpk, 
living, gr. kkn, bdk + dou-
che. Rustige persoon, 
wijk Kaart. 0497/917 161 
- 03/651 85 75

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

Kom jij mee tuinieren 
bij VOTUBRA?

Ben jij op zoek naar een eigen 
volkstuin? Wil je graag je eigen 
groenten, fruit en vruchten 
telen?  Of heb je interesse in 
oude teelttechnieken? Volkstuin 
Brasschaat vzw is op zoek naar 
nieuwe mensen die graag met 
een eigen moestuin beginnen. 
De volkstuin is gelegen in de 
wijk Bethanie aan de Prins 
Albertlei (zijstraat Ploegsebaan) 
en telt 35 percelen. In de volks-
tuin wordt er samengewerkt op 
gebied van aankopen, uitwis-
selen van planten en het onder-
houd van gemeenschappelijke 
delen. Heb je interesse? Stel je 
kandidaat door een email te stu-
ren naar Dirk Verstraeten, voor-
zitter VOTUBRA via votubra@
gmail.com  Vermeld je naam, 
adres en telefoonnummer.

59 jarige jonge man zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Te huur: Bdbn 199, Brass. 
Wink. en park. Rm app. m. 
lift. Gr. liv. en hall, afz. kkn 
m. toest., bijkkn, 3 slpks m. 
park. Voll. nwe bdk m. inl. 
douche., wc en dub. lav. 
m. kast. Rme hal, toilet. 
Extr. berg in kel. Gar opt. 

mnd. 03/633 16 59. vrij 1/2

Kapper aan huis! Erva-
ren! + Lage prijzen. Bel: 
0471/038 747

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

Renov. v. verlichting. 
Opn. bekabel. v. luchters 
en st. lampen, vervangen 
stek. en schakel., inst. 
snoerdim. 0475/796 512

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, alg. 
elektriciteit. T. 0485/429 105
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EPC 581 kWh/m² (vv,vg,wp,gmo,gvkr)

KALMTHOUT-HEIDE 

Moderne villa op ca. 1761m², 
lichte living + OH, 

3 slaapkamers, grote garage, 
enz. Te moderniseren. 

TOPLIGGING!

€ 399.000

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

BUITENKANS

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 

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

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

- ERVAREN SCHILDERS -

T +32 3 353 33 30

     chapeau schilders

www.chapeauschilders.be
- ERVAREN SCHILDERS -

FATA MORGANA
Mensen spreken hierover
Zeg Eveline, hebt gij dat ook gelezen? Er is op 1 december een event in de Hemelhoeve in ‘t park, 
kheb gehoord dat dat iets schoon ga zijn. Ja zeker Marie, kheb dat ook gelezen, maar wat is da feitelijk 
allemaal?  Awel, er gaan twee vertellers zijn met schoon verhalen en een oosterse sitar, er komt een 
danseres met zwierende kleren aan en er is ook nog een tablasspeler... Wablieft Eveline, ne wa speler? 
Awel, tablas zijn zo van die klein trommeltjes om ritmes op te slaan, dat is voor die danseres, anders 
kan die niet dansen. En naar het schijnt is daar een schimmenspel, dat is wreed schoon heb ik gehoord.
Wa denkt ge Marie, zullen wij samen gaan? Voor den tv kunt ge altijd nog zitten hé. Helemaal goed 

meemaken, een echte belevenis! Afgesproken, enne... we gaan wij nog wat vrienden meevragen hé.
Das een goe gedacht Marie!

ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be
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Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Van Hoecke
Interieur & Exterieur

Residentiële schilderwerken

0493/823 759
www.vanhoecke-interieur.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

JAARAFSLUITER 2018  - PASAR WUUSTWEZEL
Pasar Wuustwezel sluit het jaar 2018 af met een gezellig samenzijn.  Tijdens deze namiddag zullen 
foto’s van de activiteiten gedurende het jaar vertoont worden.  Het programma voor 2019 zal voorgesteld 
worden.  Wij starten om 14.00 u. Uiteraard zorgen we voor een natje en een droogje.  Dit droogje is een 

Roosendaalsebaan 4.  Een gezellig oud cafeetje aan een natuurgebied. Praktisch: Wanneer : Vrijdag 

met vermelding : jaarafsluiter en aantal leden/niet-leden. Info bij Eric : 0479/84 29 80 of evango@skynet.

Feestzalen 
Lucullus zoekt voor 

deeltijds job:
onderhoud • afwas
klaarzetten zalen

weekendwerk 
Keukenhulp 
voor onderhoud, 

groenten kuisen, afwas.

Nederlandstalig
Tel: vrijdag 30/11

03/653 27 27

GEZOCHT
Naschoolse

opvang 
met auto 

voor 2 kinderen 
(9 & 11) 

Helpen met huiswerk & 
gezond kunnen koken.

0478/531 950

KFC Brasschaat
4de Wintertornooi 
Frans Van Bergen

Vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 
december. 

Met een deelname van 170 ploe-
gen in verschillende categorieën: 

symphatisanten allen op post 

meentepark Brasschaat.
Programma Wintertornooi: Vrij-

13u20 • Zondag 16 decem-

U13 13u20

KFC Exc. Kaart
zaterdag 1 december 2018

10:30: U8 - Heidebl. Pulderb 

zondag 2 december 2018

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

teer ons via:
jeugd@excelsior-kaart.net

Gezocht :  hu i shoud-
s t e r - c o n c i e r g e .  Te l : 
0485.20.97.11 

Dame zoekt gezelschap 
om zondag samen te zijn 
van 17 tot 22 uur. Samen 
eten, wordt betaald. Tel. 
0486/524 240

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

KFC Brasschaat
vrijdag 26 oktober 2018

zaterdag 27 oktober 2018

11h00: U8 B - Sporting Tisselt

20h00: 1é elftal - Sp. Burcht
09h00: VV Ossmi - U12 B

12h00: Vk Simikos - U10

zondag 28 oktober 2018

Start januari 2019 - Praat-
groepen Omgaan met 
Verlies - Twee groepen: 
verlies kind en verlies part-
ner - In huiselijke kring op 
respectvolle manier - Olv 
Rouwconsulente/Psycho-
loge Esther von Arx - meer 
info via mail 
vonarx@telenet.be

Aanhangwagens okk. 
divers model, bel 0473 
193 453

MR. BOO IN BRASSCHAAT GENOMINEERD 
VOOR DE BELGIUM RETAIL AWARDS!

De Retail Awards, ook wel de Oscars voor de zelfstandigen genoemd, wor-
den op 26/11/2018 weer uitgereikt. Naar goede gewoonte worden hier 
de zelfstandige ondernemers door hun klanten verkozen omwille van hun 
klantvriendelijkheid, service, aanbod en management van hun zaak. 
Voor Mr. Boo, een relatief nieuwe zaak in het centrum van Brasschaat, is de nomina-
tie een kers op de taart van een fantastisch eerste jaar! ‘Er is hard gewerkt in het pand 
en we hebben ons uiterste best gedaan om een mooie up-to-date collectie van ver-
schillende exclusieve merken in ons aanbod te hebben.’ Zegt zaakvoerder Kevin Beck. 

TWEE ZAKEN, BEIDE GENOMINEERD
Mr. Boo is de tweede zaak van Kevin Beck en zijn vrouw Marjan Brughmans, de eerste 
zaak ‘Optiek Van Avondt’ was enkele jaren geleden al de winnaar in de categorie 
Juwelier/Opticien/Goudsmid. En is dit jaar ook weer genomineerd met zowel Mr. Boo 
als Optiek Van Avondt. Dat zowel Mr. Boo als Optiek van Avondt genomineerd zijn 
voor een Retail Award is zeker verdiend, in beide zaken wordt hard gewerkt aan een 
positieve sfeer en merk je echt dat de klant centraal staat. Ook events gaan beide 
zaken niet uit de weg, Fashion Nights in Brasschaat en Gezondheidsdagen in Aartse-
laar zijn maar enkele voorbeelden waarmee beide zaken zich mee distantiëren van 
hun collega’s.

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK
Om beide winkels goed te kunnen runnen is er gezocht naar het perfecte team. Het 
team dat Mr. Boo en Optiek Van Avondt recht houdt bestaat uit vijf personen; Kevin 
Beck en zijn vrouw Marjan Brughmans, Kevin Marin, Axelle Bux en Hilde Quirijnen. 
Samen zorgen zij voor een perfecte ontvangst en helpen u met veel plezier uw nieu-
we bril en/of zonnebril uit te kiezen! 
Wordt vervolgd op maandag 26/11/2018 om 23u!  
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, 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

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

Bezoek showroom op afspraak
Veldlei 5 | 2970 ‘s-Gravenwezel

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com | www.groepgvs.be

SNELLE SERVICE  |  OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN

-10%KORTING

VRAAGNAAR ONZEREFERENTIES!

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 zonnetenten

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
ANTWERPEN: Italiëlei 49 - appartement  5de V met  in-
kom, vestiaire, WC, living, keuken met terras, badkamer 
met doorgang, 3 slaapkamers  waarvan 1 met terras, 
kelder 5 en garage 14.
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.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Ik zoek werk: Gepens. 
Schilderw. lamin., tuin. 
M. erv. €13 p/u. 0492/148 
886 

Droog brandhout  te 
koop, thuisbrengen kan. 
0484/600 866

Collecties: Ik koop LP’s 
45T, cd, dvd, jazz, pop, klas-
siek. Ook strips, boeken. 
Beste prijs. 0475/376 496

Bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-

-

0495/223 863
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WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

1-2/12 van Muylder Germaine 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

1-2/12 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) Donkerdreef 1

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 
1-2/12 Dr. Franck 03 541 81 35

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

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophaling huisvuil december

GFT

MAANDAG   3
D I N S D A G    4
WOENSDAG  5
DONDERDAG   6
VRIJDAG    7
ZATERDAG   8

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    26
DINSDAG    27
WOENSDAG  28
DONDERDAG   29
VRIJDAG      30
ZATERDAG   1

Ophaling huisvuil nov./dec.

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

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

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

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

• 

• 

Oneindig veel

Nuttige

Geschenken

KREDIET !
Intrest !

0%
voorschot !€

December = Kadomaand
Nieuw

in onze

toonzaal

Klasse

eetkamers

aan onze

gekende

scherpe

Bodem

prijzen !

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

‘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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

In- en verkoop 
van oud goud 

en juwelen

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246 • Brasschaat
T.: 03 430 20 83

info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

CF Maatwerk & Montage
Gyproc • binnendeuren • 
schilderen • alle binnen-
afwerking alsook maat-
werkkasten en -keukens 

• dressings
0494 596 172 

frank1303coen@gmail.com


