
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
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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.
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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! 
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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
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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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