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 Brasschaats winkelplezier!met

Feestkrant
Spring eens binnen voor je buiten! 

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24

In december alle dagen open!  
Bekijk de openingsuren op www.rijmenants.be

QLOCKTWO                               Gouden cadeau tip
Bij Spooren hebben we dit unieke 
QlockTwo Limited Edition wanduurwerk. 
Nummer 157 van slechts 300 stuks 
wereldwijd. De verlichtte letters op de 
gepatineerde gouden frontplaat 
vertellen u de tijd. Schitterend geschenk.

Bredabaan 1003
Brasschaat

T. 03 633 09 88 
info@o-j-h.be
www.o-j-h.be

Stap in de wereld 
van virtual reality

Kom binnen en ontdek 
de ZEISS VR One Plus

F A S H I O N
Voel je goed !

Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak
www.bobofashion.be                                        BOBO  Fashion

sterk in kleurthema’s en prints

zakelijk, casual of chic

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

P. Van der Auwera

De Sint heeft mooie 
geschenken gebracht 

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

BIJ AANKOOP STOFFEN EEN GRATIS BURDAPATROON

KOM 

LANGS

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.
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MET WORTEL EN OOK 
ZONDER WORTEL

RECHT VAN DE
CHAMPAGNE BROUWER

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

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

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

M
et

 s
te

un
 v

an
 

ONTBIJT - LUNCH

ZOETIGHEDEN
ALLE DAGEN OPEN VAN 8U30 TOT 18U.

zon- & feestdagen gesloten

BREDABAAN 232

2930 BRASSCHAAT

TEL: 03/651.48.62

WWW.LEBALLOTIN.BE

PLATINA HUWELIJKSJUBILEUM

Frans en Josee Driesen-Casters, woonachtig in de wijk Kaart, 
vierden onlangs hun 70 jarig huwelijksjubileum. Josee werd ge-
boren in Stokkem (Limburg) in 1928 en Frans werd geboren in 
Sint-Job-in-‘t-Goor in 1929. Ze staptyen in de huwelijksboot op 4 
december 1948. Frans is sinds zijn 18e steeds aan de slag ge-
weest als zelfstandige. Op zijn 18e had hij reeds een auto, wat 
in die dagen zeker niet gebruikelijk was. Sinds hij met pensioen 

Josee is altijd huismoeder geweest. Haar hobby’s zijn kaarten 
en puzzelen. Ze bezit een collectie van meer dan 100 puzzels. 
Het geheim: op tijd en stond een Elexir D’Anvers...

Lesgever:

Frieda De Wilde
0486/527 673
friedadewilde@hotmail.com

BRIDGECLUB
KWADRAAT

Geïnteresseerd in bridge?
15 lessen

op dinsdagavond 
van 19u30 tot 22u

gratis cursusboekje Berry Westra
+ gratis 1 jaar lidgeld club

Start:  15 januari 2019

Cepa
Hoogboomsteenweg 26 - Kapellen

(lokalen tennisclub)

Kostprijs: € 95  

Te koop: Alu-velgen + 
winterbanden - Dunlop 
185/65R15 - 0474 742 738

Te koop: Design 2-zit 
relax merk fsmsesam 6m 
nieuw fact. €7500. Gsm 
0485/162 327 prijs over-
een te komen

Te huur: Gr. gemeub. 

595. 0495/214 041

Te koop: 600 rode klin-
kers. 380 grijze stenen 
13x13x5cm. 380 grijze 
stenen 11x11x6cm. Tel. 
0472/712 768

Te koop: Tv Samsung 75 
op 45. € 150. 0472/964 270
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 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

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

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

 
www.HERFIL.be

RAAMGARNIERING

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

Tijdens de maand december 
alle dagen open 
(ook de zondagen) 
van 9.00u tot 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 
producten

www.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

Extra openingsuren: vanaf 3/12 tot en met 31/12 alle dagen open, ook de zondagen van  9u tot 18u doorlopend

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

Te huur: ruime kamer met 
douche + wc. De Haan 
(per dag/wk/max. 3mnd.) 
Vakantie of overbrug. bij 
verhuis, bouw nwe wo-
ning... Max. 2 volw., nt-rok. 
0476 422 692

NAREKA WANDELINGEN
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 
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 5 december
Dagsoep

Schnitzel met pasta 
en verse tomaat

Donderdag 6 december
Dagsoep

en frietjes

Vrijdag 7 december
Dagsoep

Bakharing met 
ajuinsaus en geplette 

patatjes

Maandag 10 december
Dagsoep

Blinde vink 
met worteltjes

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.

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

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

BRILLEEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENNZEN
OOOGONDERZOEK - HOORCENTRUMM

De Retail Awards, ook wel de Oscars voor de zelfstan-
digen genoemd, werden op 26/11/2018 weer uitge-
reikt. Dit met een groot gala in San Marco Village 
te Aartselaar. 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 re-
latief nieuwe zaak in het centrum van Brasschaat, was 
de nominatie al een kers op de taart van een fantas-
tisch eerste jaar! 

Twee zaken, beide genomineerd
Mr. Boo is de tweede zaak van Kevin Beck en zijn 
vrouw Marjan Brughmans. De eerste zaak ‘Optiek Van 

Optiek Mr. Boo in Brasschaat wint de Belgium Retail Award!
Avondt’ was enkele jaren geleden al de winnaar in de 
categorie “Juwelier/Opticien/Goudsmid” en was ook 
dit jaar ook weer genomineerd. Dat zowel Mr. Boo als 
Optiek van Avondt genomineerd zijn voor een Retail 
Award is zeker verdiend maar hoogst opmerkelijk aan-
gezien het nominaties betreft over gans Vlaanderen. 
Ook events gaan beide zaken niet uit de weg, Fashion 
Nights in Brasschaat en Gezondheidsdagen in Aartse-
laar zijn maar enkele voorbeelden waarmee beide za-
ken zich mee distantiëren van hun collega’s. Dat beide 
zaken dus genomineerd waren bewijst echter de onze 
filosofie als zaakvoerder zich volledig doortrekt naar 
ons personeelsteam.

Met 2 zaken in de TOP 3 van Vlaanderen, UNIEK !!!
Met een 3e plaats viel de zaak te Aartselaar, Optiek 
Van Avondt – Beck voor de 3e keer op 5 jaar tijd in 
de prijzen.  En toen moest het moment supreme nog 
komen, Mr Boo te Brasschaat kaapte de 1e plaats als 
BESTE OPTICIEN VAN VLAANDEREN gebasseerd op 
klantvriendelijkheid, kwaliteit en service weg!

Teamwork makesthedreamwork
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.

Neos vele jaren brengen zĳ heel wat senioren samen. Neos biedt 
de Brasschaatse senioren cultuur, concerten, boeiende daguitstap-
pen, musea en bedrĳfsbezoeken, niet-alledaagse voordrachten van 
experten en professoren, gezellige etentjes en ontspannen reizen. 
Ondertussen zĳn al meer dan 33 500 leden over 215 lokale afde-
lingen overtuigd. Dat de formule werkt, ligt aan de bruisende be-

stuursleden, de onbeperkte ontmoetingskansen die de activiteiten bieden en de vriendschaps-
banden die er gevormd worden. Op 10 november heeft Neos Brasschaat Fred Brouwers 
kunnen strikken met de voordracht ‘Anekdotes uit de muziekgeschiedenis’ De voor-
dracht start om 14u00 en gaat door in Prins Kavelhof, het zaaltje van de Brasserie, Van
Hemelrĳcklei, 82 te Brasschaat. Inkom: leden € 7,- niet leden € 10,- drankje inbegrepen.

Meer info en inschrĳven kan bĳ Luk Patroons, 03/647 05 49 of luk.patroons@gmail.com

Neos = netwerk van ondernemende senioren.
Voordracht door Fred Brouwers:

“Anekdotes uit de muziekgeschiedenis”

In aanloop naar de komst van Sinterklaas organiseren onze kleuterjuf-
fen ieder jaar allerhande activiteiten over de heilige man en zijn zwarte 
pieten. Stoomboten worden gemaakt van kartonnen dozen, tekeningen 
en brieven worden aan de sint geschreven en onze kleuters doen niet 
liever dan zich verkleden… Jaja in Sinterklaas en zwarte Piet. Het paard 
van de sint en de zak van zwarte Piet zijn een vast attribuut bij dit thema. 
Om het rollenspel bij onze jongste kleuters nog echter te kunnen ver-
tolken, breide juf Leen vorig weekend een aantal witte baarden. Ze zijn 
lekker zacht en kriebelen niet. De hele dag door hebben enkele kleuters 
een baard aan. Kan het nog echter?

DE STOOMBOOT KWAM LANGS
BIJ DE JONGSTE KLEUTERS
VAN MATER DEI DRIEHOEK

KFC Brasschaat 4de Wintertornooi Frans Van Bergen
Vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 december. 

Met een deelname van 170 ploegen in verschillende categorieën: U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, 
U13 en U15. De deelnemende ploegen zijn: Antwerp, Beerschot-Wilrijk, Berchem, Cappellen, City 
Pirates Merksem, Lyra-Liersse, St. Lenaarts, Rupelboom, Ternesse, Gooreind, RVC Hoboken, Heibos, 
Ik Dien, Zandhoven, Nieuwmoer, Pulle, Zoersel, Kontich, Westmalle, Westmalle, Essen, Mariaburg, 
Noorse, Olympic Pirates deurne, Alberta Schilde, Ranst, Rapid, Ekeren, Beobank Hoboken, Simikos, 
St. Job, Berendrecht, Borgerhout, Burcht, Halle, Driehoek, Schelle, Turk Sport, United 76 Schoten, 
Vlug Vooruit, Wijnegem, Wildert, Zandvliet, KFC Brasschaat. Supporters en symphatisanten allen 
op post Jeugd terrein Boshuisje Gemeentepark Brasschaat. Programma Wintertornooi: Vrijdag 14 
december - Aanvang U15 19u30 • Zaterdag 15 december - Aanvang U6 & U7 09u00, Aanvang U10 
13u00 , Aanvang 13u20 • Zondag 16 december - Aanvang U8&U9 09u00, aanvang U12 13u00, 
aanvang U13 13u20

Sint-Jozefparochie 
(Driehoek) 

Stiltemoment
Op woensdag 12 december is er 
om 19.30 u. weer ‘stiltemoment’ 
in de kapel (achteraan de kerk).
Het thema luidt: ‘Kerstwensen 
gevonden? Wat wensen we 
elkaar?’ Wensen zijn niet zo-
maar droge woorden. Ze zijn 
leven-gevend. Ze geven je hoop, 
je verlangens en je verwachtin-
gen door aan een medemens. 
Bijna elk jaar wensen we elkaar 
hetzelfde en is het gewoon an-
ders geformuleerd: gezondheid, 
vrede, geluk. Het zijn tekens 
van liefde, in alle maten en 
gewichten. Ja, ze maken zelfs 
een stukje die liefde waar: “ik 
ben je niet vergeten”, “ik denk 
aan jou”, “ik draag je in mijn hart 
mee”. Wat zou God aan zijn 
mensen, hoe verschillend ze ook 
zijn, wensen? Het zal wel heel 
leven-gevend zijn. Iedereen van 
harte welkom!

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

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

Man 61j zoekt breed den-
kende dame die grg mee 
rijd met vrachtw. lft tot 65j, 
slnk en lng haar, sta ook 
open vr latrelatie, nadien 
meer. Ben slnk, blond haar 
bin. en buitl.  0487/021 
898 xx

Ik zoek poetswerk, baby-
sit, koken. 0492/100 781
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Verbonden agent, FSMA 047448, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403.552.563, RPR Leuven.

EDPBVBA

verzekeringen

EDPBVBA verzekeringen
Kaartseplein 9 | Bredabaan | 902 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 653 19 98 | elst-dictus@verz.kbc.be | www.elst-dictus.be

Grote veranderingen op komst bij KBC Elst-Dictus!
Vanaf 1 januari 2019 veranderen wij onze naam van Elst-Dictus naar 
EDP Verzekeringen. 
Deze nieuwe naam staat voor Elst - Dictus - Peeters. Zoals jullie al 
merken is er een naam bijgekomen. Dirk Peeters is al een tijdje als 
vennoot mee ingestapt in de zaak. Dit mogen we niet zomaar voorbij 
laten gaan, dus wijzigen we onze naam! 

EDP Verzekeringen zal het nieuwe begrip worden.

Ter ere van de naamsverandering organiseren wij een wedstrijd. Nieuwe en bestaande klanten maken
kans op 1 van de 3 citytrips ter waarde van €500. Word nieuwe klant en maak kans op deze prachtige 
prijs. Het reglement hierover is te vinden in onze kantoren.

ELST – DICTUS - PEETERS

ELST – DICTUS - PEETERS

Brasschaat

Wil je deel uitmaken van een team gedreven collega’s? Zoek je een 
job waarin je je talenten kan laten zien en de kans krijgt te groeien?

Accountants Noorderkempen met kantoren te Kalmthout (TBW Ac-
countants) en Kapellen (Factum Fiscalis) zoekt nieuwe collega’s met 

Wat heeft Accountants Noorderkempen u als medewerker te bieden?
 • onze medewerkers kunnen rekenen op boeiende uitdagingen in
  een jonge, dynamische werksfeer

  carrière in je eigen regio
 • veel aandacht voor je persoon, je talenten en de ontwikkeling

 • een carrièreplanning op maat met begeleiding on-the-job

In ruil voor je inzet bieden wij een permanente opleiding en een aan-

solliciteer online www.tbw.be/vacatures

De heer Stijn Agache – Driehoekstraat 48 – 2920 Kalmthout
stijn.agache@accnoord.be

JUNIOR/SENIOR
DOSSIERBEHEERDER
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MASSAGE MET HEALING
EN ZEGENING VAN DE ENGELEN

4 december: meditatie avond met lezing voor 
lichtwerkers over de kracht in uzelf en hoe we de 
wereld kunnen veranderen in een wereld vol liefde, 
minder ziekte en eerst de mens en dan de winst... 
Deze avond wordt afgesloten met een muzikaal 
optreden. Van 19u tot 22u.
Prijs: Vrije Bijdrage.

1, 12 en 19 december: massagedag met energe-
tische massage met healing en zegening door de 
engelen van 14u tot 20u. Duurt een half uur per 
persoon. Prijs: € 20

11 december: je leert deze avond de rug en be-
nen masseren. Is toegankelijk voor 4 personen. 
Van 20u tot 22u. 
Prijs: Vrije bijdrage.

MASSAGELES

MEDITATIEAVOND
OM HELEMAAL TOT INNERLIJKE 

RUST EN VREDE TE KOMEN

Gelieve te reserveren door een mailtje te
sturen naar ilsehouben77@gmail.com

of te bellen naar 0485.28.92.82

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

Lokale radiozender van Noord-
Antwerpen: ‘Radio Park FM’ zal 
van 8 december t.e.m. zondag 
23 december LIVE uitzenden 
vanuit een glazen radiostudio. 
De actie vindt plaats op de Bre-
dabaan aan het oude gemeen-
tehuis (het Dr. Roosensplein in 
Brasschaat). Elke dag zal je daar 
de Radio Park FM-dj’s van 9u tot 
18u aan het werk zien (ook tij-
dens de shoppingweekends).
De actie steunen kan op verschil-
lende manieren: 
Wie naar het glazen radiohuis 

komt om een verzoeknummer aan te vragen (een minimum do-
natie van 2 euro per liedje). Wie shopt in een deelnemende win-
kel in Brasschaat, maakt zo kans op een tegoedbon voor een 
verzoeknummer naar keuze (bedrag wordt gesponsord door de 
winkel). Die tegoedbon brengt de klant naar het glazen radiohuis.
Wanneer je een voorwerp, dat ter veiling wordt aangeboden, 
koopt (denk bijvoorbeeld aan gesigneerde basketsloefkes van 
Sam Gooris); Wanneer je een bijdrage (bedrag zelf te kiezen) 

het glazen radiohuis; Wanneer je online doneert (meer informa-
tie hierover via het Facebookevenement dat begin december 
wordt gepubliceerd). De opbrengsten van deze actie worden ge-
doneerd aan lokale organisaties die zich dagelijks inzetten voor 
dierenwelzijn: Poezenasiel Catdet, Vogelopvangcentrum VOC 
Brasschaat-Kapellen vzw, Huisdieren Opvangcentrum Bras-
schaat (in oprichting), etc.  

Beestig goed doel’ wordt gegeven op zaterdag 8 december om 12u 
door Philip Cools, waarnemend burgemeester van Brasschaat. 
De opbouw van het glazen radiohuis gebeurt vanaf woensdag 
5 december aan het Dr. Roosensplein in Brasschaat. De actie 
wordt logistiek ondersteund door de gemeente Brasschaat. Ook 
diverse hoofdsponsors hebben reeds hun medewerking toege-
zegd. Daarnaast zal de gemeente ook luidsprekers voorzien op 
diverse (strategische) plaatsen langs de Bredabaan. Op die ma-
nier kan de radioactie ook in de winkelstraat gevolgd worden.

BRASSCHAAT KRIJGT EIGEN GLAZEN 
RADIOHUIS. ‘RADIO PARK FM ZAMELT 

GELD IN VOOR DIERENWELZIJN’ HUIS
LIPPENS
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 48 54

EXTRA KORTING

op kinderfietsen uit stock*

Sinterklaas Kapoentje...

leg wat in mijn schoentje!

* Actie geldig tot en met 15/12/2018

Bezoek museum De Reede en museum Eugeen Van Mieghem
In het museum De Reede bezoeken we, onder leiding van een gids, de tentoonstelling uitsluitend 

Schreeuw) van Edvard Munch hier tentoongesteld. Daarna bezoeken we, nog steeds met gids, het 
ernaast gelegen museum gewijd aan de Antwerpse schilder Eugeen Van Mieghem! Kostprijs: € 12,00 
voor leden, € 15,00 voor niet leden! Zaterdag 8 december 2018, 14.00 u, Ernest van Dijckkaai 7, 
Antwerpen Inlichtingen/inschrijvingen: tel.: 03 651 42 13, gsm: 0476 45 20 43 of e-mail: brasschaat@
vtbkultuur.be Organisatie: vtbKultuur Brasschaat

Dame geeft compu-
ter-smartphoneles aan 

updates, alle merken. 
0479/872 410

Calpe te huur - Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv Vl., 

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

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 

0465153468
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Brasschaattenaar en Kunstschilder 

André Imre
EXPOSEERT

van 16 december tot 23 december 2018
in de Sint Jozef Kapel te Brasschaat

Sint Jozef Kapel | Augustijnslei 76, 2930 Brasschaat
Openingstijden: 16 december tot 23 december 2018, 

dagelijks van 14u00 tot 18u00
andre.imre@skynet.be | 0473 634 430

Vanuit een jarenlange obsessie naar kleuren 
vermengt met passie, tracht ik een ode te willen brengen 

aan de impressionisten van weleer.
Daarbij behoren zowel het speelse van de zee, 

de helderheid van sneeuwlandschappen en 
het rustgevende van stillevens eveneens 

tot mijn favoriete uitdagingen.
Ook streef ik er naar om mijn ziel te willen leggen 

in het karakteristieke contrast van het portret.
Mag ik u dan, samen met een glas wijn, van harte uitnodigen om 

het resultaat van dit kleurrijk impressionistisch samenspel aan 
diversiteit te komen bekijken, in de hiervoor unieke bestemde 

locatie van de Sint Jozef Kapel te Brasschaat.
Wees van harte welkom.

André Imre

Alle winkels reeds afgeschuimd en nog steeds dé jurk 
voor de feesten niet gevonden? “Princess Dressing” is 
een nieuw,  Vlaams merk van hoge kwaliteit. Alle onze 
werken worden met de hand gemaakt en zijn slechts in 
beperkte aantallen beschikbaar.

www.princessdressing.com

Ontdek nu onze webshop en geniet van
15 %  korting !

Voor al uw bpost verrichtingen

HOOGBOOMSTEENWEG 17 | 2930 BRASSCHAAT | T 03 651 31 00 

D A G B L A D H A N D E L 

Pasfoto’s - Sleutels - Autoplaten - Rookwaren - Sigaren - Wenskaarten - Nationale Loterij

PATTYN

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Poetsvr. z.w. verzorg. v. 
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Verwen je familie en vrienden of je professionele relaties 
met een geschenkpakket van Mikerf, gevuld met onze 
overheerlijke boerderijproducten.

aralea TA LE N T  V
OO

R   W
ER

K

 

aralea TA LE N T  V
OO

R   W
ER

K

Op zoek naar een origineel en duurzaam 

eindejaarsgeschenk?

Bestel snel jouw pakket(ten) in onze cafetaria of via mail: tom.vandeuren@aralea.be

Kinderboerderij Mikerf - Mikhof 25, 2930 Brasschaat - T 03 272 31 46 (cafetaria)
Like ons op Facebook!       facebook.com/kinderboerderijmikerf  /  check www.aralea.be

Onze geschenkpakketten zijn verkrijgbaar zo lang de voorraad strekt.

Ginpakket
250 ml Gin 
+ 2 tonics 
+ kruiden
€ 25,00

750 ml Gin 
+ 2 tonics 
+ kruiden
€ 45,00

Luxepakket Mikerf
250 ml Gin 
+ 1 tonic 
+ 2 kleine potjes Gelei
+ 1 grote pot Gelei
+ cadeaubon 5€
€ 49,50

functie: Je komt in een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij de 
bouwtechnische uitdagingen die het team realiseert. Als deskundige gebouwen sta je in voor de 
voorbereiding en (werf)opvolging van nieuwbouw, renovatie van gebouwen, technische installaties 
en grote herstellingen aan gebouwen uitgevoerd door derden en ondersteun je het afdelingshoofd 
projectmanager. Alsook de voorbereiding, coördinatie en opvolging van de werken door derden en 
werfopvolging: toezicht en controle van de werken, technische en administratieve opvolging, bespreking 
en planning met aannemers. 

profiel: Bachelor in een technische richting of 5 jaar relevante ervaring • grondige kennis van opmaak 
bouwkundige en technische bestekken of opmaken gedetailleerde en samenvattende meetstaten of van 
AREI en HVAC, EPB-regelgeving, postinterventiedossier.

verloning: Het brutomaandloon met: • 0 jaar ervaring is 2.412,49 euro • 4 jaar ervaring is 2.802,95 euro 
• 10 jaar ervaring is het 3.060,93 euro. Het startsalaris kan verhoogd worden door aanrekening van 
vorige openbare diensten en privédiensten (maximum tien jaar). Als andere financiële voordelen voorzien 
wij maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, haard- en standplaatsvergoeding, 
eindejaartoelage, tussenkomst kosten openbaar vervoer.

Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? 
Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur 
met respect voor de work-life balans?

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende 
aanwervingen met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

DESKUNDIGE 
GEBOUWEN 
 
• Niveau B1-B2-B3 
• Contract bepaalde duur 2 jaar 
• Voltijds 
• Aanleg werfreserve van 2 jaar

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via www.brasschaat.be 
en klik door naar actueel/vacatures. Hier dien je je ook online in te schrijven.

Schrijf je uiterlijk online in op 14 december 2018. Enkel wanneer we samen met jouw kandidatuur een 
motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, 
wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

Regio: Ekeren - Kapellen - Brasschaat
Een uitvaartverzekering kan Christophe voor u regelen.
Aan de hand van uw persoonlijke wensen, die we gra-
tis registreren, kan er een transparante offerte worden 
voorgelegd.

Vraag meer informatie aan Christophe.

Christophe is gediplomeerd,
onafhankelĳ k en heeft 13 jaar ervaring.

christophebruyneel.be

Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

Vorig jaar vertelden we u reeds dat Mathieu Keyzer op 7 augustus geboren 
werd. De kleine spruit zorgde daarmee voor een heus mannelijk vierge-
slacht, gevormd door: ‘bompa’ Armand (°7 februari 1930), ‘bompi’ Peter (° 3 
juni 1959), ‘papa’ Steven (°11 april 1984) en Mathieu zelf dus (°7 augustus 
2017). De meeste leden van dit kwartet wonen  samen met hun gezinsle-
den in Schoten, maar Steven verhuisde naar Brasschaat. En nu, net iets 
meer dan één jaar na de geboorte van Mathieu, is de familie Keyzer met 

TWEEDE KEIZERLIJK 4-SLACHT 
VOOR DE FAMILIE KEYZER
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Ook voor de mooiste 

Uw bezoek meer dan de moeite waard

Wellicht de 
Mooiste 

winkel in Vlaanderen

Alle  (ook op dinsdag)
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

SMEULDERS & SMEULDERS
BACHATELLES

Woensdag 5/12 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

Twee stoelen, twee broers vergezeld van enkele concert-
accordeons en een onuitputtelijk repertoire van een 

topmeester uit de klassieke muziek, Johann Sebastian Bach.

ARSENAAL/LAZARUS
LAZARUS SPEELT ROMPSLOMP
Zaterdag 15/12 om 20u30 | Theater Hemelhoeve

14 euro – VRIEND 11 euro – kassa +1 euro
In Rompslomp onderzoeken we de menselijke noodzaak 
om regels te creëren en de nog menselijkere noodzaak 

om aan die regels te ontsnappen. 
En dat systeem, zit dat niet vooral in je hoofd? 

Rompslomp: Geregeld krijgen we het niet geregeld.
www.lazarusvzw.be  

FILM
MOLLY MONSTER

Woensdag 19/12 om 15u – Theater Hemelhoeve
3 euro – kassa +1 euro 

Voor iedereen vanaf 4 jaar!
Molly, een grappig geel monstertje op dunne pootjes, richt 

Gratis Molly Monster-workshop vanaf 14u in zaal Thijs.

LITERAIR CAFÉ
CHRIS DE STOOP

Donderdag 20/12 om 20u30 (deur 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek
Lezing over ‘Wanneer het water breekt.’

In ‘Wanneer het water breekt’ vertelt Chris de Stoop 
het waargebeurde verhaal van een visser 
en zijn dochter die Vietnam ontvluchtten. 

www.chrisdestoop.be 

JOKKE SCHREURS QUARTET
WANNES IN JAZZ

Vrijdag 21/12 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Het Jokke Schreurs quartet speelt bewerkingen van en 
improvisaties op thema’s uit het oeuvre van 

Wannes Van De Velde, met de bedoeling de vele muzikale 
kwaliteiten van dit werk in de verf te zetten.

Samen met onze vrienden van Avondtoilet in Kapellen brengen 
we het internationaal gelauwerde stuk Vader.
Waar heb ik mijn horloge nu toch gelaten ? Waarom trekt de 
mist niet meer op ? Wie ben jij nu weer en wat doe je hier in 
mijn huis; ik ben hier toch in mijn huis ? Ik ben je VADER, toch? 
André wordt een dagje ouder en hij weet het allemaal zo goed 
niet meer. Verwarring, verontwaardiging en ongeloof strijden om 
voorrang in zijn hoofd waar Alzheimer almaar meer plaats opeist. 
Dochter Anne doet haar best, maar…
De Franse auteur Florian ZELLER laat je naar de gebeurtenissen 
kijken door de ogen van André. Zo ga je mee in zijn gebrek aan 
logica en samenhang, in zijn verwarring,  kwaadheid en frustra-
ties. Zijn onhandige pogingen om zijn vergeetachtigheid te ver-
hullen, zorgen voor de nodige humor, waardoor de aftakeling des 
te pijnlijker aanvoelt. 
Regie: Ron Schuerman met assistentie van Ann De Ridder
Met Marijke Back, Jasmien Beyers, Dirk Daggelinckx, Pieter 

Op 7, 8, 13, 14 en 15 december 2018 om 20.15 uur
Zaal ’t Kerkske, Kapelsestraat 182 te 2950 Kapellen.
Prijs VVK € 12,00 - Kassa € 14,00 - Studenten € 10,00

VADER

Speciaal voor de lezers van de Brasschaatse Film verloten we 10 x 2
tickets voor de voorstelling van donderdag 13 december. Vermeld dat je

het in de Brasschaatse Film hebt gelezen in je mail naar ktuna@telenet.be
of avondtoilet@proximus.be. Een onschuldige hand doet de rest.

Speciaal voor de
lezers van de

10 DUOTICKETS

AVONDTOILET en KTUNA 
Presenteren
VADER

7 (ont)spannende lessen 

vanaf 12 januari 2019

De ultieme cadeautip!
Atelier Creante presents:

Tekenen voor starters I opfriscursus

Voor prijzen en info, kijk op facebook.com/ateliercreante
of mail naar ateliercreante@gmail.com

Atelier Creante, Brasschaat (Maria-ter-Heide)

Nu 10%
korting

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)



Kerst en Nieuwjaar 2018
Feestmenu’s

Koud Buffet 1: € 33.00/p.p.
Zalm Gravad laks, gerookte forel, tomaat met grijze garnaal, 

Koud en Warm buffet: € 46.50/p.p.
Zalm Gravad laks, gerookte forel, tomaat met grijze garnaal, 

Saladbar (incl. bij elk buffet) 

gemengde salade met Franse dressing, 

Dessert (incl. bij elk buffet)

Koud Buffet 2: € 37.00/p.p.
Zalm Gravad laks, gerookte forel, tomaat met grijze garnaal, 

Kerstmenu 4-gangen à € 49/p.p.

**

**

**

Nieuwjaarsmenu 4-gangen à € 59/p.p.

**

**

**

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

Kameraet Gin en KameraetSki Gin Cadeautip

-

-
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www.dekringwinkelantwerpen.be

WARME KERST MET

Kapelsestraat 237 - 2950 Kapellen
Bredabaan 651 - 2930 Brasschaat

Extra aanbod aan kerstdecoratie van 10/11 tem 22/12

EEN SOCIAAL, DUURZAAM ÉN ORIGINEEL CADEAU? 
OOK DAT VIND JE BIJ DE KRINGWINKEL!

Bredabaan 397 - 2170 Merksem
Venstraat 151a - 2900 Schoten

Bredabaan 651, 2930 Brasschaat • Venstraat 153 b, 2900 Schoten
Bredabaan 397, 2170 Merksem • Kapelsestraat, 2950 Kapellen

An werkt sinds 1,5 jaar in De 
Kringwinkel in Brasschaat. 
“Door mijn epilepsie, stress 
en faalangst vond ik moeilijk 
een job. Gelukkig kreeg ik 
hier wel een kans. Thuis zitten 
is niets voor mij.”
An werkt voornamelijk in de 
boekenafdeling. Ze is zelf 
een echte boekenwurm dus 
geeft vaak advies aan klan-
ten. “Ik was aangenaam 
verrast door de hechte band 
die we in onze winkel met de 
klanten hebben.” verteld ze.
Door haar job staat ze dit 
jaar voor het eerst op eigen 
benen. An ziet de feestda-
gen als de ideale periode om samen met haar nieuwe kat 
haar eigen huisje in te wijden. “Ik kijk er naar uit om mijn 
eerste kerstboom te zetten, ik heb hem vorig jaar al bij ons 
in de winkel gekocht!” zegt ze. 
An heeft niet enkel haar eigen woning en kerstboom ver-
sierd maar helpt ook met het versieren van de winkel zelf. 
“Dat geeft me extra inspiratie om thuis ook aan de slag te 
gaan” zegt ze. 
De kerstsfeer is ook aanwezig bij de collega’s tijdens het 
eindejaar. “We houden ook steeds een kerstbrunch met 
de collega’s, dat is altijd heel gezellig.” An vertelt dat alle 
collega’s extra voor elkaar zorgen tijdens de feestdagen.

“Ik was aangenaam verrast door de 
hechte band die we in onze winkel 

met de klanten hebben.”

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschaat telt heel wat mooie verborgen plekjes. Iedereen 
kent het gemeentepark, het staatsbos De Inslag en De Uit-
legger. Maar veel minder mensen kennen bĳ voorbeeld de 
Grasdries en het Mariadomein. 
De Grasdries bevindt zich in de wĳ k Driehoek tussen de 
Oude Hoeveweg en de Prins Van Oranjestraat. Er staat een 
hoeve en een schuur. Vanuit de hoeve zendt Radio Park uit. 
Achteraan ligt een speeltuintje met enkele zitbanken in een 
oase van rust. Mensen met groene vingers delen er kleine 
volkstuintjes.
Het Mariadomein aan de Rustoordlei in de wĳ k Kaart mocht 
zo pas nog de Erfgoedprĳ s van de provincie Antwerpen in 
ontvangst nemen. Een Mariadomein bestaat uit een Sint-
Rochuskapel, een Lourdesgrot, een Kruisweg en een VII-
Weeënweg. De mensen van de kerkraad hebben dit Bras-
schaatse domein volledig opgeknapt. Er werd een dossier 
opgesteld om het domein te laten beschermen, met succes 
en ook de inzending voor de Erfgoedprĳ s 2018 was een 
schot in de roos.
Aan dit Mariadomein gaat een hele geschiedenis vooraf. 
Gesjoemel met offergelden maakten dat de Lourdesgrot in 
Brasschaat terecht kwam. Deze Lourdesgrot stond vroeger 
in Stabroek. Het was Anton Van den Weyngaert, de stichter 
van de voormalige Antverpiabank die ervoor zorgde dat de 
grot naar Brasschaat werd overgebracht. Hier werd ze op 15 
augustus 1916 ingewĳ d op een domein van 6902 vierkante 
meter. 
Jaarlĳ ks komen er 20.000 bezoekers naar de grot. Dat weet 
men aan de hand van de verkoop van kaarsen. Nu het do-
mein helemaal is gerestaureerd is het meteen ook een 
ideale ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners. Het 
Mariadomein is ook een oord van stilte en bezinning. Aan 
de Stuiversvelden is er een bĳ komende ingang gecreëerd. 
Bezoekers kunnen in alle rust een wandeling doorheen het 
domein maken en de gerestaureerde Kruisweg helemaal 
volgen. Aan het einde komt de bezoeker bĳ  de Sint-Rochus-
kapel. Daarin werd het meubilair van het Sint-Jozefgebouw 
ondergebracht.

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

DDDDDDEEEEECCCCCCOORAOOOORORORRAAAAAATTTTTTIIOOOOONNN

BrBreeededdaaaabbbaaaaaannn 11111129299  ••  BBrraraassscccchhhaaat M-t-H
TTell... 000033 66666666333 00000000 22777   •   wwwwwwwwww...wwwweemers.be

iiinnnnnvvvviiiiittteeeeessss yyyyooouuuuuu tttttoooo aaaaa wwwwwaaaaarrrrmmmmm
CCCCCCChhhhhrrrriiiissstttmmmmmmaaaaass atmosphere

BBBeeedddd-d-,,, bbbaddd-d- eennnn ttttataaafffefefeellllininnnnneeennn ••• SSSiieeerrkkkkuusssens • T-lights

Kaaadddeeeerrsrss •• GGGGGGllalaaswswwwweeerrrkkkk •• GGeesssscscchhhenkbon
€ 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

Vorig jaar heeft de gemeente Brasschaat een subsidiereglement 
uitgewerkt voor scholen die extra in hun speelplaats investeren. 
“Het GIB en GIBO Mariaburg maakte hier als eerste gebruik 
van en dat leidt nu tot een mooi resultaat. Op de speelplaats 
van het GIB Brasschaat is een nieuw pannaveld geplaatst” zegt 
schepen van jeugd Niels de Kort. De gemeenteraad heeft een 
subsidiereglement voor investeringen in speelplaatsen goed-

oudercomités die hun speelplaats voor een bepaalde periode 
openzetten na de schooluren, kunnen een subsidie krijgen om 
hun speelplaats te verfraaien. Het openzetten gaat bijvoorbeeld 
over een woensdagmiddag, zaterdag of enkele weken in de 
(zomer)vakantie. Het GIB en GIBO Mariaburg maakte hier als 
eerste gebruik van en dat leidt nu tot een mooi resultaat. Op 
de speelplaats van het GIB Brasschaat is een nieuw panna-
veld geplaatst. Op de speelplaats van GIBO Mariaburg zullen 
nieuwe speeltoestellen worden geplaatst en het kunstgrasveld 
zal worden vernieuwd. Inmiddels heeft zelfs de Vlaamse rege-

ren in het ontharden en vergroenen van hun speelplaats krijgen 
extra subsidie van de Vlaamse regering. De schepen verwacht 
dat meer scholen zullen investeren in hun speelplaats. “De ge-

steuning. De jeugddienst heeft veel ervaring en kennis die we 
delen met de schoolbesturen.

GIB HEEFT NIEUW PANNAVELD
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Bredabaan 309, Brasschaat

Onze  ambachtelijk gebrande koffie
in ecologische capsules

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.

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

Te huur: Brass. lage Kaart 
438, 1e verd. 2 slpk, terras, 
ruime keuken, douche, ga-
rage. Tel. 0497/172 108

Kalmthoutse Fotokring vzw Activiteiten

beginnende fotografen waarin je leert je camera creatief te gebruiken.  Deelnemers aan deze opleiding zijn 
meteen ook lid van de Kalmthoutse Fotokring en kunnen dus ook deelnemen aan alle andere activiteiten.  

gaan door in het lokaal van de fotokring gelegen op de zolder van de gem. basisschool Kadrie, Driehoekstraat 

grenzen verleggen en uw camera beter leren kennen?  Dan bieden wij ook een cursus aan bestaande uit 
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Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

9 december 2018 van 10u00 tot 12u00
GARAGEVERKOOP IN BRASSCHAAT 

(Miksebaan 71)

Te koop: Slaapkamer, pons- en bindmachine, 
thermische bindmachine, schilderijen en ingelijste 

tekeningen, combi-oven, cross-trainer, keukenstoelen, 
plafondlampen en andere kleinigheden. 

Alles onmiddelijk beschikbaar, prijzen en overleg.

INDIEN ER NOG WERKEN MOGEN WORDEN UITGEVOERD IN DECEMBER EN JANUARI 
GENIET U VAN 20% EXTRA KORTING OP UW PRĲ SOFFERTE

Aanwinst voor spoedpatiënten uit de regio
AZ Klina in Brasschaat heeft zopas een gloednieuwe ‘hybride’ zaal 
in gebruik genomen. Dat is een ultramoderne, digitale operatieka-
mer. Het is de eerste hybride zaal ten noorden van Antwerpen en 
daardoor een echte aanwinst voor de regio én voor de dienstver-
lening op de spoedafdeling van het ziekenhuis. “De nieuwe hy-
bride zaal is een hightech operatiekamer waar we gedetailleerde 
en bewegende computerbeelden kunnen maken. Dat zorgt voor 
een snellere diagnose.” legt hoofdarts Dr. Christine Cuyt uit. “Het 
grote voordeel is dat artsen bepaalde ingrepen nu nóg nauwkeu-
riger kunnen uitvoeren.” Dit is de eerste hybride zaal ten noorden 
van Antwerpen. Patiënten die met complexe verwondingen, zo-
als interne bloedingen op spoed terechtkwamen, moesten tot nu 
toe voor een hybride zaal naar een ziekenhuis ten zuiden van 
Antwerpen worden gebracht. Nu kunnen zij op dezelfde manier 
in AZ Klina behandeld worden. Verschillende diensten zullen de 
hybride zaal gebruiken: medische beeldvorming, vaatchirurgie en 
inwendige geneeskunde

1STE HYBRIDE OPERATIEZAAL
VOOR NOORDEN VAN ANTWERPEN

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

renovatie- en 

Beste prijs, snelle 
afhandeling!

0487/286 430
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



9 december - 16 december
23 december - 30 december

Zaterdag 15 december
Waar en wanneer?
Kijk vlug binnenin deze krant

Aan het park van Brasschaat van 7 december 
tot 6 janauri van 14 tot 22 uur

15 en 16 december
Rerum Novarumlei van 12 tot 21 uur

in de spiegeltent van 20 tot 22 uur



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

De lekkerste gevulde kalkoen bij

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

Bij uw kalkoen krijgt u de juiste bereidingswijze en -tijd. Mislukken 
kan niet.  De kalkoen serveert u het beste met onze heerlijke Grand 
Veneursaus. Verse kroketjes, warme groenten en een appeltje met 
veenbessen maken het compleet.
Tijdig bestellen is de boodschap.

Raadpleeg onze
eindejaarsfolder in de

winkel of online op
keurslager-demeulder.be

voor andere lekkere
suggesties!

De heerlijk gevulde kal-
koen mag niet ontbreken
met de feestdagen. 

Bij Keurslager De Meulder
wordt uw kalkoen netjes
uitgebeend en daarna
opgevuld met een feest-
vulling op basis van 

mousse de canard, truffel
en een vleugje porto.

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

Bredabaan 269 Brasschaat | 03/291 31 25 | Bredabaan 568 Merksem | 03/645 30 65 | www.juwelier-yolande.be

Wij beschikken over een ruim assortiment juwelen, uurwerken en trouwringen. Ook 
voor de allerkleinsten hebben we een ruime keuze. Een greep uit ons assortiment, 
Bozarts, Cara, Casio, Festina, Fossil ,Guess, Liu Jo,  Melano, Mémoire, Miss Spring, 
Orage, Orage Kids, Pandora, Pontiac, Rebel & Rose, Seiko, Silver Rose, Tessina, …
Nieuw dit jaar in onze collectie zijn Ania Haie, Ice Watch en Komono.

Al jaren hechten wij veel belang aan service en kwaliteit. We staan
dan ook garant voor deskundig advies bij elke aankoop, een 
betrouwbare dienst na verkoop en professionele herstellingen 
voor al uw juwelen en uurwerken.

In december zijn we  ALLE dagen open! 
Ga zeker ook een kijkje nemen op onze nieuwe  webshop: 
www.juwelier-yolande.be

OPENINGSUREN
di-vrij van 10 tot 18u 
zat van 10 tot 17.30
In december ook geopend 
op zondag & maandag.
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Dr. Roosensplein 11 | 2930 Brasschaat | Tel. 03-651 32 34

Mode van eigen bodem
Net naast het oude gemeentehuis aan het Dokter Roosensplein 
bevindt zich Terre Bleue. De winkel met dames- en herenkleding 
verhuisde in het voorjaar van 2017 naar die plek. Terre Bleue is 
een Belgisch merk dat de Belgian Fashion Award 2018 won, een 
mooie onderscheiding voor dit merk dat vorig jaar zijn 15-jarig 
bestaan vierde. In de winkel aan het gemeentehuis vindt ieder-
een zijn gading. Het menselijk contact en professioneel advies 
maken het verschil. Bij Terre Bleue komt de inspiratie voor de 
najaarscollectie uit de ongereptheid en weidsheid van de natuur. 
Het merk gebruikt natuurlijke materialen met ene rijkelijke look. 

De klant kan zich laten verleiden tijdens de koopzondagen op 16 
en 23 december en dit van 13u tot 17u.

Dames • Heren

bezoek van de Kerstman
15 december 2018

10:00 - 11:00
Patio Donk 

11:30 - 12:30
Mariaburg

13:30 - 14:00 
Kaart

14:30 - 15:30
Maria-ter-Heide

16:00 - 18:00
Centrum

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35 |      Giovane Brasschaat 

Nieuw in Brasschaat
Voor kleding die vrouwelijke intuïtie en wijsheid uitstraalt, moet 
je bij Giovane zijn. Deze conceptstore aan de Bredabaan in het 
centrum van Brasschaat biedt een collectie aan van het merk 
Giovane. Het menselijk contact staat hier centraal. Giovane
schenkt ook veel aandacht aan de na-service. Met de 
winter voor de deur vindt de klant hier de mooiste breisels, dikke 
cardigans, zachte basics en gebreide jurken om bij weg te 
dromen. Giovane Brasschaat is ook te volgen op Facebook. 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 
10u tot 18u. Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht opent 
Giovane ook de deuren op zondag 16 en 23 december. De klanten
zijn welkom van 13u tot 17u.



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

Dameskleding, accessoires en handtassen en schoenen
Voel je je graag in de zevende hemel tijdens het shoppen, 
dan is dit kledingzaak bij uitstek. Met de glimlach wordt 
de collectie uitgebreid aan je voorgesteld, of je nu een 
kleedje, schoenen , een handtas, aangepaste juweeltjes 
of trendy accessoires zoekt, hier moet je zijn, alles wordt 
feilloos gecombineerd zodat dat nieuwe jurkje er nog be-
ter uit ziet, let the party begin. 

Kort samengevat, de ster van de avond 
heeft geshopt bij GD fashion.

L I N G E R I E

- ELKE MAAND FEEST! -

december actie

2 Generaties met hart en ziel

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

EXTRA OPEN
Voor uw feestaankopen op zondag en maandag

16-17 / 23-24 / 30-31 DECEMBER

50
JAAR

Gratis herbruikbare 
draagtas bij aankoop*

*Voorwaarden in de winkel

Lingerie - Badmode - Nachtmode
Ook voor een maatje meer

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21
www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

Dameskleding

Gigue pré-zomer collectie is toegekomen.

Voor al onze klanten die deze winter naar het 
zonnetje trekken hebben we een speciale 

Gigue pré-zomercollectie 2019 in onze winkel!

Deze winter volgen we ook onze vertrouwde 
merken Gigue, Thelma & Louise, Avalanche, 
aangevuld met de Italiaanse merken Ekle’ 

en Penneyblack. De regenjassen van Rains, 
de juwelen van Les Cordes, 

de sjaals van Silk Route en de lederen handtassen
van HIB maken het aanbod compleet.

Tot dan
Tania, Nathalie en Marina

Charmante kledingzaak

BARCELONA
Charmante kledingzaken gelegen op strategische locaties
in Antwerpen, Brasschaat, Kontich, Knokke en Schilde, 
stralen allemaal dezelfde warmte en gezelligheid uit. De 
allernieuwste trends in kleding, accessoires & lederwaren 
kan je hier vinden. 

De bohemian look geeft je direct een gevoel van vakantie 
en rust. Onze klantvriendelijke verkoopsters staan 7/7 klaar 

Op zoek naar een leuk cadeau? Barcelona is gekend voor 
de uitstekende prijs-kwaliteit verhouding van de juwelen 
net zoals de geweldige geurkaarsen van Victoria.
Al onze winkels zijn elke zondag open tijdens december

Bredabaan 267, 
2930 Brasschaat
T. 03 284 53 74
Hoogstraat 42,
2000 Antwerpen
T. 03 232 76 10
Mechelsesteenweg 44, 
2550 Kontich
T. 03 502 80 19
Turnhoutsebaan 227,
2970 Schilde
T. 03 238 36 64
Zeedijk 604,
8300 Knokke

4 Eindejaarsshopping Brasschaat



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

meer info en openingsuren op ww.ruggeri.be

meer info voor catering en bestellingen op 

ww.ruggeri.be

meer info en openingsuren op ww.ruggeri.be

Traiteur

Restaurant

Catering

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

Vraag naar onze eindejaarsfolder in de winkel of bezoek onze website 

www.ruggeri.be

proef van het authentiek Italië 
op uw bord

Ruggeri Schilde
Turnhoutsebaan 179 - 2970 Schilde

T 03 383 37 00

Ruggeri Brasschaat 
Bredabaan 415 - 2930 Brasschaat

T 03 383 37 01

Sardegna
Wij komen van een ver eiland, waar de stranden prachtig 
wit zijn, waar de zee azuurblauw is en het eten puur en vers.

Liefde voor lekker Italiaans eten is ons motto en dat willen 
we overbrengen aan onze klanten.
Bij ons maak je op authentieke wijze kennis met heerlijke Ita-
liaanse gerechten en streekproducten. Ons team zal er alles 
aan doen om u tevreden te stellen. Wij streven daarom ook 
naar constante verbetering om u beter van dienst te kunnen 
zijn. Voortaan hoef je niet meer naar de Italiaanse zon 
te trekken om kennis te maken met haar heerlijke keuken. 
Welkom bij Ruggeri & buon appetito!

13/20

Bestel voor 15 dec. uw kerstmenu & voor 22 dec. uw oudejaarsmenu.
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meer info? www.brasschaat.be/kadobon

Dan is de
Brasschaatse 

KadoBon
iets voor jou!

verkrijgbaar
• op het gemeentehuis,
• de bibliotheek en
•  dienst toerisme

Geen inspiratie 
tijdens het kerstshoppen?

TOTALE UITVERKOOP
vanaf 15 december 2018

Dr. Roosensplein 13 (aan’t gemeentehuis) • 2930 Brasschaat • Tel. 03/651 80 15

Juwelier Paul De Beenhouwer

Na 81 jaar zal deze gekende juwelierszaak 

-

-

-

-

-

-
lang onze zaak open is zullen we voor u 

-

1937 2018
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Lingerie Caress | Dr.Roosensplein 43 | Brasschaat | www.caress.be

Er is niets dat een vrouw meer zelfvertrouwen geeft dan 
mooie, perfect passende lingerie… Sophie en Mandy to-
veren de mooiste setjes tevoorschijn en zorgen ervoor dat 

persoonlijkheid past. Naast stijlvolle lingerie van A tot I cup, 
vind je bij Lingerie Caress een uniek assortiment nacht-
mode en loungewear, uitgevoerd in zuivere, streelzachte 
materialen. Wist je trouwens dat de nieuwste collecties beach-
wear SS19 nu reeds verkrijgbaar zijn bij Lingerie Caress?

lingerie

Stylish . Sophisticated . Sexy

In december 
zijn wij extra open 

op zondag

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

GUY OPHOFF
Classic Style

Dandy Twist
Herenkleding Ophoff is een begrip in Brasschaat. Guy 
Ophoff opende in 1979 zijn zaak aan de Bredabaan. In 
2009 nam zoon Stephan de winkel over. Intussen is de 
zaak achteraan uitgebreid en realiseerde Ophoff vijf 
parkeerplaatsen. De zaak kan rekenen op een trouw 
klantenbestand. De kinderen van de klanten van Guy 
komen nu bij Stephan. Die klanten komen niet alleen uit 
Brasschaat, Ophoff trekt ook mensen aan uit Schoten, 
Kapellen, Brecht en verder. 

Naar het einde van het jaar toe zijn er bij Ophoff tal 
van kerstcadeaus te vinden. Iedereen vindt vast wel 
zijn gading tussen de accessoires. Service en klantvrien-
delijkheid staan hier centraal. Dankzij hun jarenlange 
ervaring kunnen de zaakvoerders professioneel advies 
verschaffen aan jong en oud. Want bij Ophoff zijn alle 
leeftijden van maat S tot tripleXL welkom. De winkel
bevindt zich in het centrum van de gemeente tussen
de kerk aan het Armand Reusensplein en het oud
gemeentehuis.

W

W
W.GUYOPHOFF

.B
E
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Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92 | ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be |  open di. t/m zat. geopend van 11u -17 u

Ruime keuze “zo goed als nieuw” 2de hands 
dames merkkledij, luxe handtassen en
schoenen. Er wordt het ganse jaar 
kleding binnengebracht, zo blijft 
het aanbod wisselend.

Wij geven graag persoonlijk advies, 
maar klanten kunnen bij ons rustig 
komen rondkijken. Wij maken 
merkkledij betaalbaar.

LUDIEK
Grote merken, kleine prijzen

Bredabaan 437| 2930 Brasschaat | Open : Di, Do, Vrij & Za 10u > 18u | Woe 10u > 12u30 , 13u30 > 18u |       bellabolsabrasschaat

MERKEN:
des Petits Hauts | Hampton Bays | Liu jo 

Ottod ame | Ramona C | …

BELLA BOLSA
Multi brand store

Mooie pakjes voor onder de kerstboom bij 
Bella Bolsa vanaf € 10. Ruime keuze aan 
juweeltjes, sjaals, handschoenen, enz. Ook 

dagen.
Fijne feestdagen!

Armand Reusensplein 5 • 2930 brasschaat • mail@stefaniecondes.com • 03/651 51 10 • open: wo - vr 12u - 18u | za 12u - 17u • maatwerk op afspraak

SEC - JUWELEN STEFANIE CONDES
Little bits of glitz and glamour

Naast haar eigen juwelencreaties presenteert 
stefanie in haar winkel juwelen van verschillende
juweelontwerpers. Laat u betoveren door hun 
minimalistische schoonheid en kies het juweel dat 
uw feestlook af maakt.

geschenk? Stefanie helpt u bij het vinden van een 
kleine of grote attentie, maar altijd eentje om te 
koesteren.

KOOPZONDAGEN IN BRASSCHAAT
9,16 en 23 december van 12 tot 17 uur.

LAST MINUTE CHRISTMAS SHOPPING
maandag 24 december van 12 tot 16 uur.

8 Eindejaarsshopping Brasschaat



Bredabaan 157-159 • 2930 Brasschaat
03/605 21 80 • 0474/451 567 • www.bartwouters.be

Openingsuren: 
donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag van 14u. t.e.m. 18u. 

Schilderijen

Peter Peereboom
tot 6 januari

BART WOUTERS KUNSTGALERIJ

www.kristaverwimp.be   |   Bredabaan 153   |   2930 Brasschaat   
Open op di 13u-18u  -  woe-do-vrij 10u-18u   -  za 10u-17u

Bij PUUR SFEER vind je echt alles om je huis onder te dom-
pelen in een gezellige kerstsfeer vol warmte en schittering. 
Als ervaren bloemiste geeft Krista Verwimp creatieve work-
shops, zowel met verse bloemen als met gevriesdroogde 
materialen.

Ook voor sfeervolle en mooi verpakte geschenken 
kan je bij ons terecht.

Kom genieten van onze magische kerstsfeer.

Zondag openingen
16 en 23 december van 11u tot 17u

Ben je op zoek naar een nieuw bed, boxspring, of matras?  
Dan ben je bij Auping Plaza Brasschaat aan het goede 
adres. Bij de Auping Plaza beddenwinkel in Brasschaat 
vind je het volledige Auping assortiment onder één dak. 
Van bedbodems, matrassen en boxsprings tot hoofdkus-
sens, dekbedden en dekbedovertrekken. Mogelijkheden 
genoeg om je te laten inspireren voor jouw slaapkamer. 
Hier ontdek je een wereld vol kleuren, stoffen en design-
trends van vandaag en morgen. Wil jij graag meer info 
over het Auping assortiment? In de Auping winkel kan je 
zonder stress kiezen en geïnspireerd worden. Het Auping 
Plaza Brasschaat-team bestaat uit Nancy en Hilde die jou 
graag helpen bij het vinden van het juiste bed, matras of 
boxspring. Uiteraard kan je alle matrassen uitgebreid tes-

UITGEBREID ADVIES NODIG? 
MAAK EEN AFSPRAAK
Je kunt voor advies gewoon bij de Plaza beddenwinkel 
binnenlopen, maar je kan ook een afspraak maken. Een 
goed advies kost namelijk best wat tijd. Deze tijdinvestering 
is het zeker waard, want van een goed passende matras 
of bed/ boxspring heb je de komende jaren plezier.

Tot binnenkort, 
Nancy en Hilde.

Bredabaan 515 | 2930 BRASSCHAAT
03 65303 60 | info@aupingplaza-brasschaat.be
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bij aankoop kaasschotel de kaaslounge of 
een charcuterieschotel vanaf 8 personen

GRATIS 200 GR KAAS 
OF CHARCUTERIE EXTRA.*

*Bon geldig tot eind januari 2019

www.dekaaslounge.be | tel: 0475/809 206 of 03/297 74 78 | martine.smits2@telenet.be | Bredabaan 322 te 2930 Brasschaat ( aan de standaard boekhandel ) 

Kaasmeester 
DE KAASLOUNGE

Voor al uw feestjes groot of klein moet je in de kaaslounge zijn. 
Wij voorzien diverse apero hapjes, tapas, voorgerechten, 
hoofdgerechten,  desserts. Opgevulde kalkoen of haantje.

Kaasschotels, charcuterieschotels , racletteschotels. 

BO
N

Bredabaan 501 | 2930 Brasschaat | Tel: 03/651 81 93 | email: info@orlans.be | www.orlans.be

Al van 1980 biedt Orlans Elektro het betere elektriciteits- en ver-
lichtingswerk. Miranda Orlans zorgt samen met haar installateurs 
Kenneth en Herman voor professioneel lichtadvies. In 1999 nam 
Miranda de zaak over van haar vader. Installateur Kenneth is de 
zoon van Miranda. De opvolging is dus gegarandeerd. 

“Als je het bij Miranda Elektro niet vindt, dan bestaat het niet”, 
hoor je de klanten wel eens zeggen. En die klanten komen niet 
alleen uit Brasschaat, maar ook uit Kalmthout, Wuustwezel, 
Kapellen, ’s Gravenwezel, Schoten, Schilde en zo meer. Alle 
mogelijke lampen en batterijen zijn hier te vinden. “Service met 
de glimlach en op maat van de klant”, zo luidt ons motto”, aldus 
Miranda.

ORLANS ELEKTRO
biedt service met de glimlach

Bredabaan 296 | 2930 Brasschaat | Tel. 03/651 44 10 | Alle dagen open vanaf 9 uur | woensdag gesloten

U houdt van lekker eten, rust en nostalgie?
U vertoeft graag in een huiselijke sfeer?

Dan bent u bij Brasserie Chopin aan het juiste adres.
Het Chopin team zorgt voor een uitstekende bediening 

en lekker eten is onze troef.

Van harte welkom
Layla & Sam

ChopinKerstavond menu
24/12 aanvang 18u30

Welkomst hapjes met glaasje cava
***

Consommé van fazant met groenten brunoise
***

Sorbet
***

en brocolisausje en pomme duchesse
of

van een dragonsausje en denne kroketjes
***

Kerstdessert

25/12 open à la carte • 31/12 open à la carte
01/01 open à la carte

Reservatie gewenst • Ook afhaal gerechten mogelijk
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Twintig jaar bestaat Dream Beach dit 
jaar, en de zaakvoerder glimt nog wat 
van trots. Twee decennia na die prille 
start in Merksem blijft hij zweren bij één 
constante: slaapcomfort als alfa en 
omega van de verkoop. Met jarenlange 
ervaring onder de arm weet Kurt Van De 
Velde immers wel hoe je je lichaam een 
goeie nachtrust gunt. 

“Jarenlang heb ik zelf matrassen en bed-
den verkocht, geleverd en geplaatst, 
dus ik ken werkelijk elk aspect van het 
slapen”, vertelt Dream Beach zaakvoer-
der Kurt Van De Velde. “Indertijd ben ik 
begonnen als specialist in waterbedden 
– vandaar de naam van de zaak – maar 
gaandeweg is het gamma uitgebreid, 
al blijven waterbedden steevast in het 
aanbod aanwezig. Wat bleef was echter 
die nadruk op de kwaliteit. U moet goéd 
slapen in onze bedden en op onze ma-
trassen, en dat is dan ook waar wij onze 
focus leggen. We verkopen niet zomaar 
bedden, matrassen, waterbedden; wij 
verkopen slaapcomfort.” En daarbij is 

het advies van Kurt wel degelijk van be-
lang, want “een bed wordt vaak optisch 
gekocht”. Bij Dream Beach vertrekt men 
echter vanuit het slaapcomfort zelf. “Een 
bed mag ook mooi zijn, maar dat visuele 
komt minstens op de tweede plaats bij 
het bepalen van uw keuze. Slaapcom-
fort wordt bepaald door de combinatie 
van matras , lattenbodem of boxspring. 
Daarom luister ik eerst en vooral naar wat 
de klant zoekt en ga met plezier bij hem 
thuis het bestaande systeem bekijken en 
beoordelen en kan zo alle opties over-
lopen.” Het gaat om vertrouwen, beseft 
Kurt Van De Velde. “Ik ga er vanuit dat 
mijn klant degelijk slaapcomfort zoekt 
en niet louter voor de prijs komt. Kwaliteit 
kost geld, dat moet je beseffen. Ik bied 
dit aan tegen een eerlijke prijs. Advies 
geven voor hoofdkussens is onmogelijk; 
dat kun je maar beoordelen als je er ef-
fectief mee hebt geslapen in je eigen 
bed. Daarom bieden we de klanten de 
mogelijkheid om gratis kussens uit te tes-
ten gedurende zeven nachten, zonder 
aankoopverplichting.”

Dream Beach | Bredabaan 332 | 2930 Brasschaat | www.dreambeach.be | 03 645 19 99

SLAAPSPECIALIST DREAM BEACH 
DOET ALLES VOOR UW SLAAPCOMFORT

“Uw slaap is onze zorg”

ALLES OP MAAT
Personaliseer je bed, want bij 
Dream Beach kun je werkelijk alles 
naar wens laten maken. Langer, 
smaller, ronder, eigen stoffering... 
het kan allemaal, en dat zowel 
voor thuis als onderweg. Want na-
tuurlijk is het slaapcomfort in cara-
van, mobilhome of boot even be-
langrijk, misschien nog meer dan 
thuis. "Wij kunnen leveren wat de 
klant wil", zegt zaakvoerder Kurt 
Van de Velde. "

OVERDOSIS PRODUCTLIEFDE
Dream Beach werkt hoofdzakelijk 
en het liefst samen met Belgische 
fabrikanten die op ambachtelijke 
wijze en met een overdosis pro-
ductliefde een hoogwaardige 
ergonomie met een superieure, 
luxueuze afwerking weten te 
combineren.
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WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN BRUISEND 2019! 

12 Eindejaarsshopping Brasschaat



WINKELCENTRUM PATIO DONK    DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT    03/647 14 25    WWW.DO-STORE.BE

A  PA S S I O N  F O R  G I F T S  &  W O O L

5 jaar Do’s Store

  Do’s Store

  shopdostore1

RUIME 
GRATIS 

PARKING

In onze gezellige winkel vind je een zeer uitgebreid gamma hoog 
kwalitatieve wol soorten en toebehoren van vooraanstaande 
merken zoals Lang Yarns, Rico Design, Anny Blatt, Katia, 
Annell, LN. Doe inspiratie op in de handwerk 
bibliotheek of  kies uit de vele patroontjes van 
Do’s Store die je gratis krijgt bij aankoop van de 
wol. Tijdens de gezellige brei en haak avonden 

op donderdag kan je 
bij ons terecht met al 
je vragen en bieden 
we ondersteuning 
aan beginners en 
gevorderden. 

Geen zin om te 
handwerken? Geen 
probleem! Je vindt 
in ons “Fashion” 
assortiment vast  

wel iets naar jouw keuze. Misschien één van 
de tijdloze basics van American Vintage 
of  een zalige trui met bijpassende sjaal, 

wanten en muts 
van LN Knits? 
Of  wat dacht je van 
een velour trui en/

of  broek van het 
Antwerpse label 
Love Sundaily?  Wij 
houden van onze belgische 
designers en daarom vind je bij ons 
de heerlijk draagbare mode van 
Nathalie Vleeschouwer. Ook voor 
100% cashmere sweaters van het 
funmerk Wyse uit Londen ben je hier 
aan het juiste adres. Op zoek naar een 
 
 
 
 

uniek vrolijk geschenk? 
Happy Socks zijn 
kleurrijke sokken waar je 
instant blij van wordt! 

In onze Yankee Candle corner heb 
je keuze uit meer dan 60 verschillende 
geurkaarsen. Zeker voor de feestdagen 
vind je bij ons een zalige selectie Kerst 
geurkaarsen en leuke accessoires. 
In de juwelen collectie van Inge 
Accessories en Manuel Opdenakker ontdek je prachtige 

BREI- EN
HAAKLIVING

VOOR BEGINNERS
EN GEVORDERDEN

op donderdagavond van 19u tot 21u, 
Prijs: 10€ drankje inbegrepen. Vooraf inschrijven in 

de winkel.

OPEN zondag 9, 16 & 23 december van 10u tot 17u

Eindejaarsshopping Brasschaat  13



Wist je dat...  
je bij MANUS bis ook 
heerlijk kunt lunchen?
Bij Manus Bis kan je dagelijks ont-
bijten van 8u30u tot 12u. de lunch 
start vanaf 12u tot 18u (laatste 
bestelling 17u). Maandag is net 
zoals in de bakkerij de sluitingsdag.
In de weekends is er veel vraag naar 
de ontbijten en voor ieders gemak 
werken we dan in 2 shiften. De eerste 
gaat vanaf 8.30u tot 10.30u en de 
tweede van 11u tot 13u. lunchen kan 
zaterdag en zondag vanaf 13u. Na 
de middag kan u er terecht voor pan-
nenkoeken, wafels of een Manus- 
dessertje. U kan lekker komen tafel-
en met een vis- of vleesgerecht, een 
slaatje of een spaghetti., of U kiest 
iets van de kaart of lekkers uit de 
verschillende suggesties.

Tijdens de feestdagen is er een kleine 
aanpassing. Op 24 en 25 december 
alsook 31 december en 1 januari zal 
u alleen kunnen ontbijten en op 7 
januari,  “Verloren Maandag” zullen 
wij uitzonderlijk “den Bis” sluiten.

Enkel het beste is goed genoeg. 
Bij Manus gebruiken we enkel de 
beste ingrediënten en dagvers 
fruit. 

Onze patissiers hebben de recepten 
klaarliggen om in de beste omstan-
digheden en goed voorbereid aan 
de slag te gaan. Op elke tafel hoort 
eigenlijk zo een Kerst- of Nieuw-
jaarstaart thuis.

De mooie creaties in taart of voor 
de liefhebbers in ijs ziet u op de 
fotootjes. Ze ogen niet alleen goed 
de lekkere smaken zullen u nog wel 
eventjes bijblijven. 

Gedurende de feestdagen blij-
ven wij doorlopend open. Van-
af 18 december tot en met 7 
januari kan u alle dagen bij 
ons terecht. Dinsdag 8 januari
zijn wij uitzonderlijk gesloten.
De dagen die wij open zijn is er 

-
koeken en pistolets. In het week-
end en de feestdagen bakken wij 
elk uur verse pistolets voor u met 
een laatste bak om 16u.

Verwen uw gasten met 
TOP-patisserie tijdens  
de eindejaarsfeesten.

MANUS, Bredabaan 491, 2930 Brasschaat, tel. 03 651 30 55,
fax: 03 653 17 22, www.patisseriemanus.be, info@patisseriemanus.be  
Open: di tot vr van 6u30 tot 18u, za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u

MANUS bis, Dorpstraat 78, 2950 Kapellen,  
tel. 03 665 46 16, fax: 03 664 46 16, www.manusbis.be
Open: di tot vr van 6u30 tot 18u, za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u. 
Tijdens de week ontbijt van 8u30 tot 12u, lunchen van 12u tot 18u 
(laatste bestelling om 17u). In ‘t weekend ontbijt van 8u30 tot 10u30 en van 
11u tot 13u, lunchen van 13u30 tot 18u (laatste bestelling om 17u).
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Mr. Boo is dé optiekzaak waar kwaliteit, persoon-
lijk advies en mode centraal staan! Het team 
bestaat uit 4 opticiens en een fashionista die 
samen het hart van Mr. Boo vormen. Samen zorgen
zij voor een perfecte service van a tot z! 

Dankzij de unieke DNEye technologie is het 
mogelijk uw zicht overdag en ‘s nachts te 
controleren én te verbeteren zonder in te 
boeten aan de helderheid van uw glazen! 
Perfect zicht overdag en ‘s nachts dankzij de 
DNEye technologie van Rodenstock!

ONZE MERKEN
Mr. Boo volgt de nieuwste trends en de beste merken op de voet. Zo 
hebben wij steeds een grote keuze aan diverse modellen van o.a. Theo, 
Céline, Gucci, Tom Ford, Ray Ban, Götti, Cartier, Jimmy Choo, Orgreen, 
Saint Laurent, Garrett Leight, Prada, Armani, Chloé, … 

ALL EYES ON YOU 
DANKZIJ MR. BOO!

Eindejaarsactie! 20% korting op glazen*

*Geldig bij aankoop montuur + glazen, 
niet geldig op stockglazen. Voorwaarden in de winkel.

brillen  -  zonnebrillen  -  contactlenzen  -  oogonderzoek  -  hoorcentrum

Bredabaan 220 | 2930 Brasschaat | 03 344 66 58 | mr-boo.be

Open dinsdag t.e.m. zaterdag: 9u30 - 18u.  | zondag en maandag gesloten

www.facebook.com/mrboobrasschaat |      mrboobrasschaat
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PAUL VAN DER AUWERA
Wij maken er iets moois van

Augustijnslei 10 | 2930 Brasschaat | T. 03 652 17 77 | GSM 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.flandersdesigners.be

KUNSTJUWELEN
Al onze juwelen zijn met de grootste zorg 
vervaardigd in ons eigen atelier en gezet 
met de hoogste kwaliteit edelstenen (dia-

U heeft eveneens de mogelijkheid om 
een gepersonaliseerd ontwerp voor te 

-
rige afwerking en een naverkoopservice 

Verwerking ‘oud goud’ 

Hersteldienst 
oude en antieke klokken

Maatwerk met origineel 
design is mogelijk

shoppen op zondag
9, 16, 23 & 30 december 2018

Het is f
eest!

10:00 - 14:00 | Patio Donk 
14:00 - 18:00 | Bredabaan centrum
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Dit was BrasSmaakt winter  2018

Lourdon
Bredabaan 295

Le Muguet
Bredabaan 187

Poule & Poulette
Bredabaan 271

Slagerij Gysels
Bredabaan 214

Tartes Françoise
Bredabaan 212

L’ antipasto
Veldstraat 7

DE 15 WINNAARS, 
zij winnen elk € 60 aan waardebons, op te halen bij Lourdon. 

Vennen A. uit Brasschaat • Clauwaert L. uit Brasschaat • Hermans uit Brasschaat
De Groof L uit Sint Job • Reyniers G. uit Brasschaat • Gerkens C. uit Brasschaat
Lafaille D. Uit Schoten • Vilaume K. uit Brasschaat • Mertens R. uit Brasschaat • 

Van Ryckeghem E. Uit Brasschaat • Augustyns R uit Brasschaat • Quagebeur C. Uit Brasschaat 
Verhoeven I. Uit Hoevenen • Vandenberghe C. Uit Wuustwezel • Van den Borgh P. Uit Brasschaat

Winnaars worden ook nog eens persoonlijk gecontacteerd

De vierde editie was weer een topper! Prachtig weer, het zonnetje maar koud. Ideaal 
om over de Bredabaan te wandelen met af en toe een halte voor een hapje en een 
drankje. De zes handelszaken die dit leuk initiatief organiseren lieten hun lekkerste ge-
rechtjes proeven. De opkomst ditmaal was fenomenaal. Op het einde kreeg iedere 
deelnemer met volle stempelkaart een prachtige keukenhanddoek kado! 
De volgende keer -inmiddels de vijfde - wordt een extra feestelijke editie! 
Blokkeer alvast 27 april 2019 in jullie agenda!!
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LIVE VAN
AAN HET OUDE 

GEMEENTEHUIS

RADIO PARK FM
ZAMELT GELD IN VOOR

DIERENWELZIJN
VAN ZATERDAG 8 TOT EN MET ZONDAG 23 DECEMBER

Bredabaan 651 - 2930 Brasschaat

Sinds april 2016 kunnen ook de inwoners van Brasschaat hun spullen hergebruiken 
in De Kringwinkel op de Bredabaan. In Brasschaat werd een unieke samenwer-
king opgestart tussen Aralea en De Kringwinkel Antwerpen voor de bezetting van 
het personeel. “We doen alles in deze uitdaging samen. Er is een winkelploeg 
samengesteld die bestaat uit personeel van Aralea en uit medewerkers van De 
Kringwinkel Antwerpen. Samen vormen zij het team Kringwinkel-Brasschaat.” ver-
telt Peter van Aralea. En de sfeer in dit team is fantastisch. “Ons team is heel 
hecht, tijdens de kerstdagen bijvoorbeeld zorgt iedereen extra voor elkaar. We 
houden ook steeds een kerstbrunch met de collega’s, dat is altijd heel gezellig.” 
vertelt An, één van de medewerkers.

In De Kringwinkel kan je voor twee zaken terecht. Enerzijds kan je spullen binnen-
brengen die je zelf niet meer nodig hebt maar wel nog bruikbaar zijn. Anderzijds 
kan je spullen komen kopen voor een klein prijsje. Hierdoor geef je aan meer dan 
400 mensen in Antwerpen en omstreken een kans op de arbeidsmarkt.

Engel & Völkers Brasschaat | Bredabaan 280 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 658 12 00 | brasschaat@engelvoelkers.com | www.engelvoelkers.be

Wij wensen u en uw familie 
alvast een mooie feestmaand toe 

en al onze beste wensen voor  2019

Kasteellei 27 - 2930 Brasschaat 
vraagprijs: € 1.795.000 

(ID-ref : W-02E2UE)

Kasteellei 85 - 2930 Brasschaat 
vraagprijs: € 1.850.000 

(ID-ref:W-021THE)

Guyotdreef 67 - 2930 Brasschaat 
vraagprijs: € 1.850.000 

(ID-ref:W-02DLYN)

De Wandeleerlei 4 - 2930 Brasschaat, 
vraagprijs: € 2.200.000 

(ID-ref:W0280UG)
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Bredabaan 295 | 2930 Brasschaat | 03/651 90 28 | info@lourdon.be|www.lourdon.be 

Smakenavontuur

LOURDON
LOURDON, kaas en delicatessen

Die ‘feel good’-wintersfeer bij Lourdon, die is uniek. De wereld is er 
‘merry and bright’ met een grote delicatessenstrik rond,  de ontvangst 
is om bij weg te smelten als een pittige raclettekaas, en alles wat daar 
ligt, lacht je toe als een verleidelijk pakje onder de dennenboom.
 
Proeven? Maar natuurlijk! Stap gerust binnen, da’s lekker gezellig. 
Klanten verwennen is trouwens onze tweede natuur. Laat het u dus 
smaken, hier én thuis. Zien die kaasschotels er niet vol beloftes uit? 
Of die charcuterie-assortimentjes? En die gevulde kalkoen dan? 
Met verse kroketjes en zo erbij. Nu nog wat extra’s kiezen om het 
af te toppen. Uw winterwonderavontuur kan beginnen. Want: met 
Kerstmis leiden alle wegen wel naar huis, maar dan wel met een 

tussenstop bij Lourdon.

OPENINGSUREN EINDEJAARSPERIODE:
Ma. tot en met vrij. van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u, ’s maandags tot 17u

Op de zon. 16, 23 en 30 dec. zijn we open van 11u tot 17u
Op de ma. 24 en 31 dec zijn we doorlopend open van 9u tot 17u

Op di. 25 dec. zijn we open van 9u tot 12u | Op 1 jan. zijn we gesloten

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

Wat dacht u van nieuwe potten en pannen voor mama,  

voor de zus en een nieuwe trimmer voor broer.  Dit zijn maar 
enkele van de leuke cadeautjes die u bij ons vindt.  Wij hel-
pen u graag met het maken van de juiste keuze.  En wanneer 
u het perfecte cadeau gevonden heeft, maken wij er met 
veel plezier een mooi pakje van voor onder de kerstboom.
Op zondag 23 en maandag 24 december zijn wij extra 
open van 10 uur tot 16 uur. 

Het is weer zover! 

De zoektocht naar het perfecte cadeau 
is volop aan de gang.

Wij bieden u een feestelijk glaasje Cava aan en u kunt 
proeven van diverse hapjes uit de Fritel SnackTastic®.  Met 
dit toestel hoeft u de friteuse niet meer boven te halen voor 
een lekkere snack. In de SnackTastic® van Fritel bak je ape-
ritiefhapjes, bitterballen, frikandellen en vleeskroketten met 
maar liefst 80% minder vet.

Wij wensen u een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
Het Quirijnen Team

0475/41.78.49 | hello@gcbeers.be | www.galeacraftbeers.be

GALEA CRAFT BEERS
Innoverende bieren uit Brasschaat
Op zoek naar een uniek eindejaarsgeschenk of relatiegeschenk? 
Met onze verschillende bieren kan u heerlijk combineren. 
Boomstammetje, voor 5 fl esjes en een glas of 5 fl esjes en een grote fl es in het midden. 
Houten 4-pack, met 4 fl esjes naar keuze. Ook biermandjes, die we volledig naar uw wens kunnen vullen. 

Momenteel hebben we 4 bieren in ons gamma.
Galea Grand Cru: Fris & Fruitig blond bier van hoge gisting met 9,5% alc.
Galea Festa: Blond 4 granen bier van hoge gisting met een fruitige Amerikaanse hop en slechts 5,0% alc.
The Black Pope: Russian Imperial Stout van 10% alc, gerijpt op vers gebrande koffi  ebonen uit Guatemala.
Speciaal voor de feestdagen hebben we de Galea Grand Cru BRUT gecreëerd. Dit BRUT bier heeft als basis 
de Galea Grand Cru. Tijdens de hergisting op fl es laten we het bier 2 maanden rijpen op champagnegist. 
Volgens de Méthode Traditionelle zorgen we voor de klaring en ontgisting van het bier, waardoor het een 
fi jne pareling en frisse droge smaak krijgt.

De Galea Grand Cru BRUT is geproduceerd in een gelimiteerde oplage van 1100 fl essen van 75cl.

Voor meer informatie en bestellingen, bel of mail ons.
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B
Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

• Audio en tv op maat met volledige technische installatie.
• Keuze uit zorgvuldig geselecteerd innovatief aanbod.
• Altijd kwaliteit en topservice door vakmannen.
• Eigen hersteldienst.
• Betaalbare oplossingen.

SAMSUNG - PHILIPS - LOEWE  
PIONEER - BOSE - 
BANG & OLUFSEN

Een experience 

In onze speciaalzaak zoeken we 
samen met u naar innovatieve 
oplossingen voor beeld en ge-
luid, van  atscreen, streaming tot 
een volledige installatie in de ver-
schillende ruimtes van uw huis. 

Bij ons staat de klant al  jaar 
centraal, u bent welkom. Kijk 
en luister zoals nooit tevoren. 

Teletechnics Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

Bang & Olufsen Brasschaat
Bredabaan 1073, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 295 89 09

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Open dinsdag t.e.m. zaterdag  
09 - 12 uur en 13 - 18 uur 
U bent ook welkom op afspraak.
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Brasschaatse Film,     Nr. 49,     5-12-2018  35

Zaterdag 24 november werd Sinterklaas in Brasschaat ontvangen zoals Sinter-
klaas ontvangen hoort te worden. Zwarte Pieten, Slecht Weer Vandaag, een mooie 
koets, muziek, zang en dans en vooral kinderen, heel veel uitgelaten kinderen. 
Het feest begon al in de voormiddag toen de Sint een bezoek bracht aan Pa-
tio Donk. De kinderen stonden rijen dik op de ster van de dag te wachten. De 
Danspieten gingen helemaal loos en konden op veel bijval rekenen. Naast de 
dansdeuntjes die uit de boxen schalden, werd de Sint ook begeleid door een 
uitstekende fanfare. Na het uitdelen van de cadeauzakjes vertrok de Sint voor 
een Bezoek aan TC Park. Na de lunch vervolgde de Sint zijn tocht over de Bre-
dabaan, met tussenstop aan het oude gemeentehuis, naar het nieuwe gemeen-
tehuis,  onder luid getoeter van door zwarte Pieten bestuurde Fiats en de fan-
fare.  Het moet gezegd, het nieuwe gemeentehuis bewees haar mogelijkheden 
als multifunctionele ruimte voor het volle pond. De ontvangsthall vulde zich in 
een minimum van tijd met kinderen die de Sint een bezoekje wilde brengen. De 
Zwarte Pieten dansten, vulden snoepzakjes en speelden allerlei spelletjes met 
de kinderen. Het bezoek van de Sint werd zelfs verlengd omwille van de grote 
belangstelling.                                    

SINTERKLAASSPECTAKEL
IN BRASSCHAAT

SHOPSPOT VOOR MERKLEDERWAREN, HANDTASSEN,
 TRAVEL- BUSINESS- &SCHOOLARTIKELEN. 

Dorpsstraat 32 – 2950 Kapellen | www.marie-leen.be | 24/7 shop.marie-leen.be

NIEUW ! DELSEY REISKOFFERS

DECEMBERACTIE: 

KORTINGSBON 
VOOR IEDERE KLANT

Gratis fles wĳn 
bĳ aankoop van € 100

-
Originele en nuttige 

-
Eindejaarskado's

HANDTASLICHT € 25,00 SECRID KAARTENHOUDER 
VANAF € 50

OPVOUWBARE TAS/
RUGZAK € 24,95

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

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 ???

Te huur: Duplex app. vrij 
1/12, 1ste V, 3 gr. slk, gr. 
liv., geen lift, geen garage, 
€ 900 p/mnd. 0495/246 
060

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

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

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

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

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 

Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

De Lezer vzw – Uitnodiging literair café
Donderdag 27 april 2017 om 20u30 in de Ruiterhal, Gemeentepark 
10 Brasschaat. P.F. THOMÉSE* over De weldoener, Schaduwkind en 
Verzameld nachtwerk. P.F. Thomése schrijft romans, verhalen, essays 
en polemieken. Hij debuteerde in 1986 met een verhaal in De Revisor. 
Van 1979 tot 1984 was hij redacteur bij het Eindhovens Dagblad. 
Later schreef hij voor het De Tijd, NRC Handelsblad, enkele regionale 
dagbladen en Vrij Nederland. Hij was redacteur van De Revisor. P.F. 
Thomése publiceerde een twintigtal boeken. Zij werk werd meermaals 
genomineerd en bekroond met literaire prijzen. De roman De onder-
waterzwemmer (Atlas/Contact) haalde de shortlist van de drie grote 
publieksprijzen: ECI Literatuurprijs,  Libris Literatuurprijs en Fintro Lite-
ratuurprijs en werd bekroond met de Fintroprijs van de Lezersjury 2016. 
P.F. Thomése praat over Schaduwkind (over de dood van zijn dochter 
Isa), De onderwaterzwemmer (een roman over verlies en redding) en 
Verzameld nachtwerk (verhalen, beschouwingen en herinneringen) met 
Piet Piryns. De PGM-band zorgt voor muzikale intermezzi. Praktisch: 
Literaire cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw i.s.m. C.C. 
Brasschaat en met de steun van de Gemeentelijke Bibliotheek en het 
Vlaams Fonds voor de Letteren. Kaartjes voor het literair café kosten 
5 euro – Vriend 4 euro - kassa +1 euro. Reserveren Cultuurcentrum 
03 650 03 40, cultuurcentrum@brasschaat.be, via de website www.
brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek. 

Spaar mee met de eindejaarsactie van project2990! 
Niet minder dan 96 handelszaken, verspreid over de ganse gemeente 
Wuustwezel, doen mee met de eindejaarsactie van project2990. De actie 
loopt van 1 tot en met 31 december. Klanten krijgen spaarkaarten bij de 
deelnemende handelaars, die ze bij hun aankopen kunnen laten afstem-
pelen. Het aantal stempels dat je krijgt is afhankelijk van de aankoop. 
Vanaf 1 cent tot 10 euro krijgt de klant reeds één stempel en zo verder 
per aankoopschijf van 10 euro. Na 16 stempels is de kaart vol en kom je 
in aanmerking om deel te nemen aan de trekking. De handelaars willen 
op deze manier de klanten belonen voor hun vertrouwen en ze kans laten 
maken op héél mooie prijzen. Er wordt een grote prijzenpot voorzien van 
10.000 euro met als hoofdprijzen 2.500 euro, 1.000 euro en 500 euro, 
telkens in waardebonnen van project2990. Daarnaast zijn er nog maar 
liefst 200 prijzen van 30 euro te verdelen, ook in waardebonnen van 
project2990. De winnaars kunnen de waardebonnen in de loop van 2019 
besteden bij de deelnemende handelaars. Tijdens de gemeentelijke 
nieuwjaarsdrink op zaterdag 5 januari 2019 worden de winnaars van 
de hoofdprijzen bekend gemaakt. De deelnemende handelaars zijn ter 
plaatse herkenbaar aan een heel opvallende sticker en via de website 
www.project2990.be kan je deze ook raadplegen. De organisatie is in 
handen van project2990 in samenwerking met het gemeentebestuur.  
Doe mee aan de actie en maak kans op mooie prijzen!
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Veel te vroeg ging van ons heen

kapper

echtgenoot van
Ria Van Steenwinkel

Geboren te Brasschaat op 22 februari 1954
en thuis te Brasschaat overleden op 29 november 2018.

Dit melden u:
Ria Van Steenwinkel,

zijn echtgenote,
Joeri Van de Wiele en zoon Elias,

zijn stiefzoon en kleinzoon.
 

Wij nodigen u uit samen met ons van Jan afscheid te nemen

in de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum, Armand
Reusensplein. Samenkomst en gelegenheid

tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend heeft de asbijzetting plaats op de begraafplaats van
Brasschaat-Centrum, Miksebaan.

Rouwadres :
Aerdenlei 24 - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/janminnebo

Omorika - Nordmannspar
Bredabaan 871 - Brasschaat - 0475 518 268 • 0472 948 824

Reserveren kan - Thuisbezorgen mogelijk (afgezaagd of met kluit)

Peter Geijsbregts

KERSTBOMEN
TUINAANLEG EN TUINONDERHOUD

OOK OPEN OP ZATERDAG EN ZONDAG!

Poetsvr. zoekt werk 
ook babysitten, mass. 
0465/597 672

Snoeien en vellen van bo-
men. Goedkoop verw. van 
coniferen en laurierhagen, 
uitfrezen van stronken. Ei-
gen hoogtewerker besch. 
Tel. 0498/714 812

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

Gepensioneerde aanne-
mer doet nog klusjes zo-
als kleine verbouwingen, 
metsel -en betonwerken, 
terrassen, rioleringswer-
ken ea tel 0494 16 04 12 

Ktuna eert Vader. Wan-
neer vergeten meer wordt 
dan het even niet meer 
weten. Mooi, soms grap-
pig, altijd levensecht ont-
roerend. op 7, 8, 13, 14 en 
15 december in ‘t Kerkske 
te Kapellen. Www.ktuna.
be of 0485/216.474. 

Poetsvrouw m. erv. die 
graag poetst zoekt werk. 
Nt-rookster, v.r dinsd. 
0486/503 110

Alle schilderwerk binnen 
en buiten. Tel. 0483/459 959

Te huur App. 1ste V. 
Nachtegaallaan vrij 1/3. 
1 Slpk + buro, gn dieren, 
gar., 2 rust. pers. € 645. 
03/663 19 38

Gemot iveerde  man 
z.w. Klusjes, tuin, rijbew. 
0485/355 491

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, goten. 
0489/717 125

Student zoekt werk, tuin, 
klusjes. Spr. Eng & fr. 
0489/064 136

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

Vrolijke alleenst. man 
zoekt vriendin om weg te 
gaan. 03/653 11 52

Te huur: App. 1ste verd. 
In goede staat en liging, 
bus, school. Gerenoveer-
de badkamer, kkn, gr. liv., 
apparte wc, lift aanwezig. 
Foto’s bekijken op website 
immovlan rwb74241, Bre-
dabaan 436, Brasschaat 
€ 670 vrij vanaf half de-
cember.

Leegmaken van woning 
appartement, zolder, kel-
der, garage, opkopen, 
inboeldels. 0492/822 180 
Vrijblijvend

Ontstopping van wc, 
badkamer, keuken, etc. 
Tom 0492/822 180

Te huur-Deurne, zonnig 
appart., gelijkvl., 1 slpk, 
ing. kkn, badk/douche, 
open koer, bij Rivieren-
hof/tram & bus, 1/2 pers. 
03/326 13 87

Orthodontiste zoekt 
assistente deeltijds voor 
secretariaatswerk en be-
geleiding aan De Stoel 
te  Brasschaat .  GSM 
0495/207 141

Gratis: 4 betonnen bui-
zen, 1m lang 30 cm open. 
0472/712 768

Vr o u w  z o e k t  w e r k , 
Schoonm. strijk. tuin, ba-
bysit. 0465/876 037

Uw dak. Vergeet uw  iso-
latie niet. ook andere wer-
ken aan uw dak, platte 
daken, pannen, leien. Alle 
werken aan uw dak actie 
als ik uw dak zie. 0494/642 
965

KFC Exc. Kaart
zaterdag  8 december
15.00u: Wilgenhof - DK Nieuwm. 
zondag 9 december
14.30u: Lentez Beerse. - 1e ploeg
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

0494 573 393  of  0476 051 779

0484/057 619

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP 

Arco lamp/nieuw
chroom-zwart, marmer 

€ 100

leder - hoofdsteunen
2 maanden oud

nieuw €1.290 nu €500

tv meubel - wit
nieuw € 150

Kerst op den Driehoek 
met 35ste Kerststallen-

tentoonstelling
Vrijdag 14-12-2018 - 20u. 2de 
bBb-degustatie (beste Bras-

tent aan zaal Drieheem – Re-

Driehoek. Zaterdag 15-12-2018
Zaal Drieheem 12 tot 22u. Goe-
de doelenmarkt Spiegeltent

Kinderfuif 20u. Optreden J&B 

NALD Sint-Jozefkerk
12 tot 20u. 35ste Kerststal-
lententoonstelling 13.30u. Kin-

met een korreltje zand (kaarten 

de kerk zelf) Zondag 16-12-
2018 Zaal Drieheem 12 tot 
19u.  Goede doelenmarkt Spie-

Optreden Dag Anniek Sint-
Jozefkerk 12 tot 18u.  35ste 
Kerststallententoonstelling 

website www.kerstmarktbras-

Kijkdag in De Polygoon

deuren om 14u, om 14,30u starten we met het eerste kijkmoment 

fraaien. Omstreeks 18,00u sluiten wij onze deuren. Wij hopen 

KFC Brasschaat
zaterdag 8 december

zaterdag 15 december
20.00u: 1ste pl. - Verbr. Zwijndr.

Te koop: Bouwgrond voor 
HOB 500m² + magazijn 
van 50m². Tel. 03/651 
55 81

Te koop: App. 2e V., 2 
slk, 2 autostaanplaatsen 
te Berchem. 0499/384 
705 - 03/669 75 24
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Bij B-loved 
word je 

gematcht met 
gelijkgestemden 

met niveau 
+32 474 263 751

HET LEVEN 
IS LEUKER 

MET 2! 

www.b-loved.com

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

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

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

Met liefst twintig verschillende aanbieders opent de winkel van 
Combidee de deuren. Het biedt ondernemers een winkelruimte 
én professionele webshop aan per vierkante meter. Dé kans 
voor creatievelingen om hun waren aan het grote publiek te to-
nen én te verkopen.
De opening van Combidee – het unieke omnichannel platform 
voor ondernemers – aan de Bredabaan in Brasschaat bleek 
meteen een schot in de roos. Een twintigtal winkeliers zullen er 
hun waren aan de man brengen. Je vindt er unieke geschenken, 
zelfgemaakte juwelen, designartikelen, mode en accessoires, 
keukenartikelen... De 31-jarige Sandra Van De Walle uit Wijne-
gem is in de wolken. Zij staat mee aan de wieg van dit gloed-
nieuwe concept in België waar handelaars vanaf 1 legplank een 
plekje kunnen huren en ook gebruik kunnen maken van een 
professionele webshop en dit alles al vanaf 69 euro per maan
Tientallen kandidaten
 “We zijn erg tevreden met het aantal aanbieders dat vandaag 
start bij ons”, zegt Sandra. “Er zijn nog tientallen kandidaten 
waar we gesprekken mee voeren. Ik ben ervan overtuigd dat nu 
we open zijn, velen van hen ook zullen aansluiten.”
“Combidee neemt een drempel weg voor ondernemers die door 
hoge vaste kosten zoals de huurprijs, waarborg, energiefactuur, 
personeel… geen winkel willen openen. Zo zijn er al veel unieke 
ideeën in de kiem gesmoord. Combidee neemt al die struikel-
blokken weg zodat iedereen de kans krijgt om te ondernemen 
en zijn of haar dromen waar te maken. Wij baten de winkel en 
de webshop uit, verkopen in de winkel, verwerken en verzenden 
onlinebestellingen, enz.”
Uit een onderzoek van Unizo blijkt dat het aantal zelfstandigen 
met een webshop het voorbije jaar gedaald is met 8,6% vooral 
te wijten aan een gebrek aan tijd en/of kennis. “Wij geloven 
dan ook rotsvast in ons concept van winkel mét professionele 
webshop. Dat wij de volledige organisatie op ons nemen is een 
enorme zorg en investering minder en een grote meerwaarde 
voor de aanbieders bij Combidee”, zegt Sandra nog.
Grotere doelgroep bereiken
Ook schepen van Lokale Economie en Toerisme in Brasschaat 
Goele Fonteyn is erg enthousiast over dit initiatief van Combi-
dee. “Dit benadrukt opnieuw dat Brasschaat de meest onder-
nemersvriendelijke gemeente uit de regio is. De gemeente 
organiseerde al initiatieven als themakoopzondagen en het 
Brasschaatpopupt-project,... Dat Combidee nu ook vanuit de 

ruimte geeft aan de kleine, creatieve ondernemer door. Op die 
manier vangt men startende ondernemers op die anders zouden 

Bredabaan 225 (over het gemeentehuis)   -   2930 Brasschaat
Open: woe - zat: 10u - 18u                               www.combidee.be

20-tal ondernemers 
huurt winkelruimte 
per vierkante meter 
met webshop

vlnr: Linda Van Eester - Winkelverantwoordelijke Combidee, 
Inge Berckmans - winkelbediende Combidee en Kidsdinge, Ca-
rina Marcon - Cap ‘a di Carina, Ellen De Smet - Itsa Creation, 
Sandra Van de Walle - Mede-oprichtster Combidee, Ellen Van 
Assche - made by Ellen.

Op zondag 11 november 2018 kwamen 230 mensen naar de 
Ruiterhal om te genieten van een heerlijke vegetarische brunch. 

11.11.11 Brasschaat dankt alle aanwezige deelnemers en vrijwil-
lige helpers!

BRUNCH 11.11.11
WEEROM SUCCES

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56
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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

HOEVENEN
MARKT 6 - DAKAPP
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk.

€ 310.000

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUURBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

HOEVENEN

EKEREN

EKEREN

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

KLEINE BREDESTRAAT 2
Volledig gerenoveerde woning(2015), rustig gele-
gen in een éénrichtingstraat nabij school, crèche 
en speeltuin. Glv:inkomh, apart toilet, living, open 
keuken, badk, 1 slaapk, bergpl, tuin met tuinhuis en 
ruim terras. 1ste verd: 3slpks. Naast de woning is er 
ruime parkeerplaats voorzien. EPC: 477

€ 349.000

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

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. EPC: 100

€ 229.000

KAPELLEI 23
Gunstig en rustig gelegen open bebouwing, ‘type 
bungalow’ uit de jaren ‘50 op een mooi perceel van 
1.150 m² te Maria-ter-Heide,aan de rand van het 
militair domein, dit op kleine afstand van centrum 
van Brasschaat.Leuke gelijkvloerse woning met 
mogelijkheden tot uitbreiding. EPC: 813

€ 268.000

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 179.500

BRASSCHAAT

KAPELLEN

SCHOTEN

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 € 193 
200. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in 
de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

STANISLAS MEEUSLEI 33
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: 497

€ 249.000

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

MERKSEM
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

€ 139.000

(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
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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
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
(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)



TOUWERS.BE

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

GRATIS 
SCHATTING

Uw eigendom verkopen?

REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG 
VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00 
na kantoor: 0478/ 42 27 57

info@goetstouwers.be

00

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsesteenweg 158
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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

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

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

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 Meeussen & Zn

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

De gemeente Brasschaat maakt 24.800 euro vrij voor de reno
vatie van drie jeugdlokalen. “De gemeente investeert volop in 

afgerond” aldus schepen Niels de Kort. De gemeente verleent 

GEMEENTE INVESTEERT VOLOP 
IN JEUGDINFRASTRUCTUUR

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  

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

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

Ik zoek poetswerk en 
strijk, 0486/171 672

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

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

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. 
gn hsd. info en bez. €875/
mnd. 03/633 16 59. vrij 1/2

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

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

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

Aanhangwagens okk. 
divers model, bel 0473 
193 453

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

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

Te koop: Brandhout, eik, 
beuk. Gezaagd, gekliefd, 
droog. 0484/600 866

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

Bent u op zoek naar 
poetshulp? met dien-
stench.? Bel “eentje meer 
vzw”, geen wachtlijsten. 
Poetshulp beschikbaar. 
0488/408 720

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

DELUXE SERVICES
Algemene binnen- en 
buitenschilderwerken

0484 461 020

Te huur: gelijkvloers ap-
partement de aard 115 
Brasschaat, 2 slpk-groot 
terras- garage- onm.vrij
800€ tel 0470/313 126
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Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

WINTERACTIE*

* Vraag naar onze voorwaarden

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN!

03 225 50 00  0478 422 757
info@goetstouwers.be  WWW.GOETSTOUWERS.BE

Brasschaat | Lage Kaart 382
Antwerpen | Italiëlei 58    Deurne | Turnhoutsebaan 121

Mortsel | Antwerpsesteenweg 158  Stabroek/Hoevenen |Markt 33

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.

CASA CALENTA WIL ISOLEMENT
 VAN MENSEN TIJDENS EN NA 

KANKER DOORBREKEN 
Uit onderzoek blijkt dat vele mensen met kanker en hun naasten zich 
tijdens en na het ziekteproces verloren en in een cocon voelen. De 
wereld draait plots te snel, je kan zowel fysiek als mentaal niet meer 
mee met de omgeving. Met de steun van Kom Op Tegen Kanker 
start speciaal om dit isolement te doorbreken  Casa Calenta, Cata-
laans voor “warm huis”. Het nieuwe initiatief wil uitgroeien tot een 
open ontmoetingsruimte voor mensen met kanker, tijdens en na hun 
behandeling, én voor hun naasten of mantelzorgers.
Het idee van Casa Calenta is gegroeid vanuit een denkdag samen 
met mensen met kanker, hun naasten en mantelzorgers, huisartsen, 
thuisverpleging en therapeuten van verschillende oncologische 
diensten van ziekenhuizen uit de omgeving. Zij gaven aan dat er 
grote nood is aan ontmoeting met gelijkgestemden ver weg van een 

atiefnemers bij vakantiehuis Bielebale en Casa Ametza, gelegen in 
een groene oase van rust in het park van Brasschaat, vlak naast het 
sportcomplex van Sportoase. “Wij zijn zeer enthousiast dit initiatief ten 
volle te steunen. Tijdens de week stellen we graag onze polyvalente 

ook voor de mensen uit de regio betekenis te hebben” zegt  Dirk de 
Kort, voorzitter van Bielebale VZW. Door de steun van Kom Op tegen 
Kanker kunnen ook de activiteiten op de ontmoetingsplek stilaan vorm 
krijgen. Vanaf het voorjaar 2019 zal iedereen die te maken heeft met 
kanker bij Casa Calenta de kans  krijgen tot een ontspannende of 
informatieve activiteit en een warm gesprek met gelijken, ondersteund 
door vrijwilligers en professionelen. Naast Kom Op Tegen Kanker 
verleent ook AZ Klina haar volledige medewerking aan het project. 
Met deze samenwerking hopen de initiatiefnemers dat ook andere 
ziekenhuizen uit de regio dit project mee willen ondersteunen .  Het 
is de bedoeling dat Casa Calenta uitgroeit tot een open ontmoetings-
ruimte voor mensen met kanker, tijdens en na hun behandeling, en 
voor hun naasten en mantelzorgers in de wijde regio ten noorden 
van Antwerpen. Geïnteresseerden en kandidaat vrijwilligers die hun 
medewerking willen verlenen aan dit nieuwe initiatief kunnen contact 
opnemen met Casa Calenta via casacalenta@bielebale.be 
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 239.000,- € 219.000,-

€ 569.000,- € 269.000 € 139.000

€ 525.000,-

TE HUUR:
Stabroek, A.C. Swinnestraat 15

TE KOOP:
Ekeren, Kapelsesteenweg 637

TE KOOP:
Kapellen, Larikslaan 5

TE KOOP:
Kapellen, René De Pauwstraat 50

TE KOOP:
Merksem, Victor Govaerslaan 14

TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 572

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app HOB 2eV 3 slpk 

MATRIX NV
Bredabaan 661 
2930 BRASSCHAAT 
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 CA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

Pensioensparen
AFSPRAAK
Maak een

Meer info over de voorwaarden over pensioensparen via een levensverzekering vindt u in  
ons kantoor of op  www.dvv.be/pensioen.

Oef, uw DVV-consulent kent u.

Gelukkig, want voor 
pensioensparen bent u  
beter af met iemand die u,  
uw dossier en uw situatie 
kent. 

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - NL 11/2018

  PENSIOENSPAREN

Ga snel langs bij uw DVV-consulent in uw buurt 
voor het juiste advies over pensioensparen.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Aangemoedigd door enthousiaste supporters namen vele AC Break joggers deel 
aan ‘de AC Break examenloop’. Na 10 weken opbouwende Start to Run training 
liepen de vele deelnemers vlotjes hun 5km (de echte starters) of hun 10km (de 
gevorderden). De steeds parate en deskundige trainers Willy De Ridder, Frank 
Harsdorf, Roger Verschueren en Ingrid Callens overhandigden aan iedere trotse 
deelnemer een welverdiend diploma. De Brasschaatse sportschepen Adinda Van 
Gerven dankte de dynamische trainers voor hun inzet en feliciteerden de gediplo-
meerden voor hun doorzettingsvermogen. Haar boodschap was duidelijk: ‘Blijven 
bewegen!’ 

SAMEN JOGGEN EN SPURTEN 
VOOR… EEN DIPLOMA
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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

mail uw CV

Bedrijf met ervaring 
voert alle bouwprojecten uit

Afbraak-, bezetting-, tegels-, cv en sanitair-, 
elektriciteits-, isolatie-, gyproc-, schilder- en dakwerken, 

pvc- en alu ramen en deuren, 
aanleggen van opritten en terrassen, algemene renovaties.

Ook graag contact m. immo of architecten.

Tel. 0498/254 392 Willy • 0487/172 714 Sebastian
w.kielanski@gmail.com

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. 

Als ervaren loopbaancoach merkte Ellen Somers op dat er 
tegenwoordig veel mensen twijfelen om bij hun huidige werk-
keuze te blijven. Met de loopbaancheques, gesubsidieerd door 
de overheid, kan je bij een loopbaancoach naar keuze terecht.
De twijfel van Ellen’s klanten werd gekaderd in een themaboek, 
met de sinterklaasperiode als achtergrond. Hoe kan je je kind 
uitleggen dat je een burn-out hebt of dat opgebrand bent op je 
werk. Het is niet altijd zo simpel. In een land hier niet zo ver 
vandaan, heeft onze lieve Sint een klein probleem, want hij is 
een beetje overwerkt. In de grote mensenwereld heet dit feno-
meen: een burn-out of overspanning. Sinterklaas weet niet meer 
of hij dit zichzelf nog jaren ziet doen. Hij gaat eventjes op reis om 
na te denken wat er nog bij hem zou kunnen passen. Hoe het 

-
coach schreef Ellen Somers een kinderboek op maat. Omdat 
dit fenomeen iedereen kan overkomen, ja zelfs Sinterklaas, wil 
de auteur duidelijk maken, dat er na elke mindere of drukkere 
periode terug cadeautjes zijn voor iedereen... Het boek is geïl-
lustreerd door Bart Van Minnebruggen en is verkrijgbaar bij de 
Standaard Boekhandel, bol.com en Klik-Graphics aan de Van de 
Wiellei 33. Het boek kost € 15.00 en is ideaal om in de komende 
periode voor te lezen. In het boek vind je ook 5 tips terug die je 
als volwassene zelf kan gebruiken om terug moed te vinden, 
mocht je dit zelf overkomen.

DE SINT IS HET MOE

TE KOOP IN BRASCHAAT

Opbrengsteigendom, Miksebaan 73
rendement 4,5 %

Vraagprĳs: € 549.000

Op te knappen gezinswoning,
Verhoevenlei 153, 4 slpks, ruime tuin

Vraagprĳs: € 279.000

Gelĳkvloers nieuwbouwappartement 
met tuin én garage, Bredabaan 429

Vraagprĳs: € 390.000

Ingeborg  0473/403.454 & Katrin 0476/940 567
www.q-immo.com • info@q-immo.com

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te huur instapklaar appart. 
1e verd (duplex) tolbareel 
13 Brasschaat, 2 slpk, 
dressing, terras, garage. 
€ 750 tel 0470/313 126

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

@ 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
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Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

Van Hoecke
Interieur & Exterieur

Residentiële schilderwerken

0493/823 759
www.vanhoecke-interieur.be

Na de grote clubtentoonstelling begin november die meer dan 
800 bezoekers trok kan je tijdens de maand december nogmaals 
komen kijken naar het werk van de mensen die bij de fotokring 
een opleiding volgen. Uniek in de regio is dat de fotovereniging 
een opleiding aanbied van drie jaar aan beginnende fotografen, 
een opleiding die trouwens druk wordt bijgewoond. Iedereen die 
zijn grenzen wat wil verleggen is er welkom. Tijdens het eerste 
jaar worden vooral de ogen getraind om het bijzondere te zien in 
gewone dingen. In het tweede jaar komen vooral mensen voor 
de camera en dienen de cursisten niet alleen oog te hebben voor 

studiowerk komt hierbij om het hoekje kijken. In het derde jaar 

jaar krijgen dus de mensen heel wat opdrachten te verwerken en 
worden ze ook onderricht in de fotogeschiedenis en het werk van 
beroemde fotografen. Wie graag hun resultaten bewonderd kan 
hiervoor terecht op hun tentoonstellingen.  De studenten van het 

tijdens het weekend van 8 en 9 december, het tweede jaar stelt 
zijn werken tentoon tijdens het weekend van 15 en 16 decem-

10 tot 18u. Deze tentoonstellingen gaan door in het lokaal van 
de fotokring gelegen op de zolder van de gemeentelijke basis-

de nieuwe opleiding die start op woensdag 23 januari kan tijdens 
deze tentoonstellingen.

KALMTHOUTSE FOTOKRING 
STELT TENTOON

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)

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

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

Brandhout te koop. Ge-
zaagd, gekliefd en ge-
droogd Verschi l lende 
houtsoorten verkrijgbaar. 
Leveren of afhalen moge-
lijk Voor meer info : 
www.gardenpassion.be 

- 0494/89.62.22 - 
info@gardenpassion.be

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

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

p.u. 0497/228 871
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NAJAARSACTIE geniet van 10% korting 
op alle parketvloeren

Brekelen 44  
2990 Wuustwezel   
03/669.89.86  

Van Looveren Parket 
Natuurlijk Warm Vakmanschap
uw specialist in: Houten vloeren - Trapbekleding - Maatwerk

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

GUVA parket Tel. 03/
677 10 26; info@guva.be

Coniërge koppel met 
ervaring in exclusieve ei-
gendommen zoekt nieuwe 
betrekking. Toewijding, 
verzorgd, discretie en con-

0497/898 791 of mail 
janssensdina@gmail.com

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

8-9/12 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

8-9/12 Annick Van Hoeck 0497/509 836

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 
8-9/12 De Ark 03/667 11 04

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

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    10
DINSDAG    11
WOENSDAG  12
DONDERDAG   13
VRIJDAG      14
ZATERDAG   15

Ophaling huisvuil december

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Denk nu reeds aan uw tuinontwerp 
voor de aanleg van uw tuin

Ruim 46 immokantoren in Antwerpen-Noord beslissen om hun aanbod vanaf 1 december 2018 enkel nog via de por-
taalsite IMMOSCOOP.be en hun eigen website aan te bieden, en niet langer via de klassieke immosites. Voor kandi-
daat-kopers en de aangesloten makelaars brengt deze keuze enkel voordelen met zich mee.

Ongeveer 2 jaar geleden namen enkele makelaars het initiatief om een eigen portaalsite te ontwerpen. Het overaanbod 
aan vastgoedsites vormde de directe aanleiding. Zulke websites kwamen tot stand door data scraping bij de sites van 
de makelaars die nadien tegen betaling lid konden worden. 

“Ondertussen is het weghalen van kostbare data bij makelaars technisch niet langer mogelijk. Het overaanbod aan 
vastgoedsites blijft wel een aandachtspunt. Ook voor een particulier is zoiets niet overzichtelijk. De talrijke bezorgdhe-
den werden door creatie van een eigen portaalsite binnen de vastgoedsector weggewerkt”, vertelt Stefaan Janssen, 
woordvoerder van IMMOSCOOP.be.

Het concept is eenvoudig en duidelijk. Elke makelaar aangesloten bij de portaalsite is mede-eigenaar en beschikt over 
1 aandeel binnen IMMOSCOOP. Het is een uitdrukkelijke keuze om het gelijkheidsprincipe te hanteren, wat zich ver-
taalt in aanzienlijke cijfers. 2 jaar nadat IMMOSCOOP boven de doopvont werd gehouden, zijn er in Vlaanderen ruim 
400 aangesloten makelaars die ongeveer 550 kantoren vertegenwoordigen. In de Kempen gebeurde de overstap naar 
enkel advertering op IMMOSCOOP.be 8 maanden geleden al.

Eén website voor de kandidaat-kopers
“Alvorens de overstap te maken, zetten we een gestructureerde campagne op touw om iedereen gericht te informe-
ren. De consument volgt het aanbod, zo veel is zeker. Met IMMOSCOOP.be hoeven de kandidaat-kopers binnen 
Antwerpen-Noord slechts 1 website te consulteren, wat hen een groot voordeel (en tijdsbesparing) oplevert. Daarnaast 
houden makelaars zelf de controle over hun data. Hun werk en beroep worden op die manier beter beschermd”, aldus 
nog Stefaan Janssen.

IMMOSCOOP.be is een gebruiksvriendelijke website zonder wildgroei aan banners en sluikreclame. Het is een zuiver 
informatieve website die het meest actuele woningaanbod exclusief op neutrale manier kenbaar maakt. Met een sim-
pele muisklik komen kandidaten rechtstreeks op de eigen website van de makelaar terecht voor verdere informatie.

De initiatiefnemers van IMMOSCOOP.be zijn er zeker van dat het aantal aangesloten makelaars in de nabije toekomst 
nog aanzienlijk zal vergroten, niet enkel binnen Antwerpen-Noord. Het Waasland stapt op 1 december eveneens mee 
in het verhaal. Er wordt met belangstelling uitgekeken wanneer Anwerpen-Centrum de stap zal zetten. Bedoeling is 
alleszins dat de huidige trend in de vastgoedsector zich binnenkort uitbreidt naar heel Vlaanderen. 

PRIMEUR: VASTGOEDAANBOD ANTWERPEN-
NOORD VANAF 1 DECEMBER ENKEL TERUG

TE VINDEN OP IMMOSCOOP.BE

WWW.IMMOSCOOP.BE
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ENKEL &
EXCLUSIEF

BEKIJK NU ALLE WONINGEN
IN NOORD ANTWERPEN

OP .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

 Kapelsesteenweg 511-517, Ekeren

KOM KERSTSHOPPEN BIJ OH’GREEN

vanaf

299
vanaf

2999
vanaf

1999

KERST
BOEKETTEN

OH’GREEN
KERSTBALLENKERSTBOMEN IN POTTEN

Verschillende soorten beschikbaar met hoogtes 
van 80 cm tot 175 cm. In pot gekweekt voor
langere houdbaarheid.

by
®

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, …

‘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


