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Feestkrant

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

Breng een bezoekje aan 
onze kerstmarkt!

KERSTBOOM DRIVE-IN
Ruime keuze aan volle,
compacte kerstbomen.

Al onze Nordmannen
werden geselecteerd

in het veld!
Ook andere soorten

verkrijgbaar.

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

FLYTE STORY WALNUT

Time Magazine noemt 
dit de coolste klok ooit.
Het metalen bolletje 
is de secondenwijzer 
die zweeft boven de 
walnoothouten schijf.
Topgeschenk. 
             - Luc Spooren -

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

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

MAAK ZELF UW FEESTKLEDING!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

Augustijnslei 10 • Brasschaat • Tel. 03/652 17 77
(rechtover de Post)

P. Van der AuweraGalerij       & 
Goudsmederij

De Sint heeft mooie 
geschenken gebracht 

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat
Tel. 03-651 32 34

Open: maandag tot zaterdag van 10-18u.Dames • Heren

Bredabaan 1003 - Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be - www.o-j-h.be
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Brasschatenaar en oud-lerares Genoveva Vansina vertelt over 
onze Vlaamse middeleeuwen en Karel de Goede met veel kennis 
en humor  in haar boeiende tweedelige roman Algiz. Een decen-
nium in Vlaanderen. 1119 – 1129. Te bestellen bij de webwinkel 
van www.boekscout.nl , of Standaard Boekhandel Brasschaat.

KERSTCADEAU VOOR EEN 
WINTER LEESPLEZIER 

Omorika - Nordmannspar
Bredabaan 871 - Brasschaat - 0475 518 268 • 0472 948 824
Reserveren op eigen veld - Thuisbezorgen mogelijk (afgezaagd of met kluit)

Peter Geijsbregts

KERSTBOMEN
TUINAANLEG EN TUINONDERHOUD

V.A. 30/11 DOORLOPEND OPEN OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG!

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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

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

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

n:

CHAUFFEUR CE NATIONAAL TRANSPORT

Bakkerĳ Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk

Wĳ zoeken vele handen voor het vervaardigen en verkopen 
van ons ambachtelĳk brood, onze verse pistolets, 
onze fijne patisserie en heerlĳk belegde broodjes

Voor onmiddelĳke indiensttreding.

STUDENTEN 
zaterdag en/of zondag

VERKOOPSTER 
jong en dynamisch

BANKETBAKKERS
Mag flexi zĳn.

lokale politie Brasschaat vat 3 verdachten tijdens lokale actie tegen woninginbraken
Vrijdagavond 22 november, iets vóór 18u, werd de lokale politie van Brasschaat gecontacteerd omdat iemand 
3 verdachte personen had opgemerkt in de Prins van Oranjestraat in Brasschaat. De politie was heel snel ter 
plaatse en kon 2 mannen vatten. Na een korte achtervolging werd ook de derde man gevat. Omdat ze inbre-
kersmateriaal bij zich droegen werden de 3 Cubanen voorgeleid en aangehouden. Verder onderzoek moet 
duidelijkheid geven of en voor welke inbraken zij eventueel in aanmerking komen. Meer info lokale politie | T 
03 650 35 00 | pz.brasschaat@police.belgium.eu 

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

TUINEN
KRISHERRMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 

van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 

gazons; Aanleg kunstgras; 
Werkt ook met onder-

houdscontracten; Proper 
maken van opritten.

0477 261 353
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Bredabaan 225 - Brasschaat
Shop 24/7 op www.combidee.be

Tel samen met Combidee af naar kerst: 
maak elke dag kans op een mooie prijs

Kom een foto trekken in onze
Winter Wonderland photobooth
Vanaf 4 december is de winkel 

elke dag geopend, check www.combidee.be

Beleggen?
Met je persoonlijke
beleggingsadviseur
natuurlijk.

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 

Kennismaken?
Kom gerust eens langs.

Je persoonlijke beleggingsadviseur staat
voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd.

www.argenta.be/beleggingsadviseur

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude kerstballen

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - Kijken naar de Advent vanuit kunst
Adventsbezinning door Ronald Sledsens, dinsdag 10 december 2019  om 20 uur, Sint-Antonius-
kerk, Brasschaat-Centrum.
Moderne kunst is niet expliciet religieus. Toch drukt ze vaak heel intense verwachting uit. En kunst 
geeft ons het vermogen dingen te zien die we anders niet zouden zien. Deze lezing toont ons, 
aan de hand van vele kunstwerken, de hedendaagse artistieke kijk op het begrip “verwachting”.
Toegangsprijs: € 9. Abonnementen vrije toegang.
Reserveren: via www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of  bij 
Ria Keysers (T. 03 652 12 86)

Openingsuren 
woensdag, donderdag, vrijdag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
zaterdag 
17.00u - 22.00u
zondag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
maandag en dinsdag gesloten Kapelsesteenweg 308 

B-2930 Brasschaat
 

Een culinaire ervaring met de fijnste ingrediënten 
en vers bereide Thaise gerechten

 

mu daeng Thai restaurant en Take away Brasschaat

U kunt nu online bestellen of reserveer een tafel 
via www.mudaengbrasschaat.be
Tel  0492 92 26 00 
of e-mail  info@mudaengbrasschaat.be 

Experience
the magic of 
exotic taste

(Lunch :  keuken gesloten om 14.00u 
 Dinner :  keuken gesloten om 21.00u)

PROMO !!  Lunch menu de keuze uit onze a la carte menu 
voor 19,50 euro (voorgerecht en hoofdgerecht)
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** Ontdek onze speciale voorwaarden **

BRASSCHAATSTEENWEG 290  - KALMTHOUT

DINSDAG TEM VRIJDAG  9UUR - 18UUR

ZATERDAG 10UUR - 17UUR

EXTRA ZONDAGEN
GEOPEND IN DE MAAND

DECEMBER

ZONDAG  8 DECEMBER - 12UUR - 17UUR

ZONDAG  15 DECEMBER - 12UUR - 17UUR
 

ZONDAG 22 DECEMBER - 12UUR - 17UUR

NOG OP ZOEK NAAR HET PERFECTE PAKJE VOOR ONDER DE KERSTBOOM?

NIEUW IN HET 

GAMMA

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT… 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 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

CHRIS HENSE is al jaren een vaste cursiste in ons volwas-
senenatelier. En zij heeft ook al meermaals workshops bloem-
schikken gegeven in 't Kratje. Chris Hense was ook één van 
de deelnemende kunstenaars van de "Donkey Parade 2019" 
in Antwerpen van Ludo Modelo. Nu exposeert zij bij ons met 
haar werken aquarel. Chris is trouwens ook 'wereldberoemd' 
voor haar geschilderde struisvogels. JAN PIEPEL VAN GULCK 
toont zijn werken olieverf, acryl en objecten. Beide kunstenaars 
zijn erg productief en bijna dagelijks bezig met hun hobby. Dat 
belooft een mooi gevulde expositie te worden. Zaterdag 7 en 
14 december 2019 van 13.00u tot 17.00u. En zondag 8 en 15 
december 2019 van 11.00u tot 17.00u. In Vormingscentrum 't 
Kratje, Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind.

CHRIS HENSE 
& JAN PIEPEL VAN GULCK

STELLEN TENTOON IN ’T KRATJE

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 

Geren. app. te huur, Bre-
dabn Brassch. 1e V. Lift, 
nwe kkn, bdkr, wc, 2 slpks, 
CV op gs, centr. gelegen 
vlakbij school en bushalte. 
Rustig app. € 695 p/mnd + 
65 kosten. Te bezicht.  na 
afspr. Tel. 0475/440 536 - 
0474/920 434

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk €85m 
min. 5m³ thuis gebracht. 
0475/820 160 - 03/667 60 
97 - loos.bvba@skynet.be
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

SANI-DUMP MERKSPLAS SANI-DUMP ANTWERPEN SANI-DUMP GEEL
Steenweg op Hoogstraten 72a Bredabaan 1303c Schoten/Antwerpen Snelwegstraat 9 Geel/Westerlo

Kleine Bareel / Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren

Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.eu

Meer dan 40 vestigingen in de BENELUX

Gratis professioneel 3D badkamer ontwerp

www.mijnbadkamerontwerp.eu

“SANI-DUMP,
what’s in the name”

Lees meer op: sanidump.eu

NORMAAL €695,-

NU
SLECHTS €269,-

TOILET ACTIE
BESTAANDE UIT A-MERKEN
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Vorige maandag legde schepen 
Philip Cools bij de provincie-
gouverneur, mevr. Cathy Berx, 
de eed af als waarnemend bur-
gemeester van de gemeente 
Brasschaat. De burgemeesters-
functie werd tot voor kort uitge-
oefend door Jan Jambon.  Na de 
aanstelling van Jan Jambon als 
minister-president van Vlaande-
ren werd Philip Cools door het N-
VA-bestuur van de afdeling Bras-
schaat unaniem voorgedragen 
als opvolger van Jan Jambon.

De bevoegdheden van Philip 
Cools zullen overgedragen wor-
den aan Bruno Heirman. Dit zijn 

zaken, communicatie en ICT. Bru-
no Heirman heeft zich de laatste 
2 maanden warm gelopen voor 
deze bevoegdheden. Na meer 
dan 35 jaar activiteit in een kliniek 
voor kleine huisdieren, werd voor 
Bruno de ambitie om voor N-VA-
Brasschaat een politiek engage-
ment aan te gaan steeds sterker. 
De Vlaamse regeringsvorming, 
met Jan Jambon als nieuwe minis-
ter-president, maakte voor Bruno 
het zitje vrij voor dit schepenambt, 
nu Philip Cools benoemd is als 
waarnemend burgemeester.

PHILIP COOLS LEGT EED AF ALS
BURGMEESTER.  BRUNO HEIRMAN
VOLGT COOLS OP ALS SCHEPEN

CATHY MALLENTJER 
LEGT DE EED AF 
ALS NIEUW 
GEMEENTERAADSLID
Op de gemeenteraadszitting van 
12 november 2019 legde Cathy 
Mallentjer de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid. Ze vervangt 
Tom Thys, die zijn mandaat neer-
legde om meer tijd vrij te kunnen 
maken voor zijn gezin.
Cathy woont in de wijk Maria-
burg, studeerde rechtsweten-
schappen en is werkzaam als 

persoonlijke assistente van de CEO van een bedrijf in de lucht-
vaartsector.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

SPORTGALA

indienen van 15/11/19 
t.e.m. 10/01/20

#sportersbelevenmeer

geef jouw favoriete sportlaureaten op via
www.brasschaat.be

vrijdag 13 maart 2020

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Dame zoekt poetswerk, 
afwas, strijk. 0487/684 128

Tuinwerken Kanora: aan-
leg, onderhoud, snoeiwer-
ken, winterklaar maken. 
Vrijblijvende prijsofferte. 
0477/306 423

Te koop: Grote woning 
geschikt als kangoeroe-
woning en/of woning + bu-
reel. 2x liv., 5x slpk, 2kkn, 
2 badk, 2 gar. Vredelei 9, 
Brasschaat. €395.000. 
Tel IBA 03/605 90 01

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, etc. 
Ook cd’s, strips, boeken, 
pick-ups. Beste prijs. 
0475/376 496

Ik zoek werk, schoon-
maken, klusjes, poetsen, 
bouw,... 0466/335 164

GEEN INSPIRATIE? Geef eens een CURSUS CADEAU!!
In het Dakhuus op de Bredabaan 696 kan je een cadeaubon aankopen voor een voorjaarscursus. 
Een ideaal ideetje voor de feestdagen in de eindejaarsperiode. Het nieuwe voorjaarsaanbod 

Kookcursussen allerlei, bijvoorbeeld Indisch koken, om je gasten nadien mee te verrassen. 

aquarelschilderen, ukelele, mondharmonica … het aanbod is enorm groot. In onze wellness 
cursussen kan je assertivieit volgen of ontspanningsmassage en mindfulness. En dan zijn er 
nog onze pc-cursussen, van ABC tot leren werken met je Tablet. Te veel om op te noemen, maar 
een keuze vind je zeker en vast ! 
Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13.30-16.30woe 17-
18.30u) of mail naar info@dakhuus.org 
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STUNT

STUNT

Al deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op hubo.be.

Mits registratie binnen de 4 weken na aankoop.

Per pallet
(66 ZAKKEN): 
€4,29/ZAK!

 PELLETS 15 kg
80% LOOF- en 
20% NAALDHOUT 
   549466 

Per pallet 
(66 ZAKKEN): 
€4,35/ZAK!

 100% NAALDHOUT.    590876 

 253-DELIGE GEREEDSCHAPSTROLLEY 
“KRT951011” 
 - 50 x 36 x 20 cm. 
 796301 

 ZOUTTABLETTEN “AXAL” 25 kg
 - voor het ontharden van leidingwater. 
 22734 

 PETROLEUM “TOSAÏNE” 20 L 
 188643   

 HANDPOMP 
 585754   

ACCU KLOPBOORMACHINE 
“PSB 1800 LI-2” 
 - accu: 18 V Li-Ion 1,5 Ah
- 0-400/1350 t.p.m.
- max. koppel: 38 Nm
- snelspanboorkop: 10 mm
- 1-uurslader. 
 883310 

MET 2e ACCU EN SYSTEMBOX 
MET 241 ACCESSOIRES!

Met klopboorfunctie: 
22250 s.p.m.!

 GEGALVANISEERD REK 
“HEAVY DUTY” 
180 x 90 x 40 cm 
 - 5 legplanken 
- max. 250 kg per legplank. 
 893134 

OMVORMBAAR TOT WERKBANK!

 MONTAGEKIT “TEC 7” 
WIT 310 ml
 2362 

LIJMEN, MONTEREN EN AFDICHTEN!

GRATIS
STANLEY ROLMETER 3 m!
t.w.v.: €4,29
(bij aankoop 
van 2 kokers)
154344

4,39
4,79

0,29/KG

4,59
4,99

0,31/KG

-40%

89,-
149,-

0,32/KG

7,89
9,29

1,65/L

32,99

-53%

129,-
279,-

-45%

19,99
36,99

9,99
11,10

2,69

TIP

BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43

201949BRAS - Geldig van 04/12 t.e.m. 15/12/2019
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

GROF GESCHUD
LIJMEN

Zaterdag 7/12 om 20u |Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

RITA EN KROKODIL
Zondag 8/12 om 15u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro | 3+

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig 
vriendje, Krokodil. Krokodil woont in de badkuip, maar zeer 

waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van Rita.
Voor iedereen vanaf 3 jaar!

20 JAAR TRICYCLE
Woensdag 11/12 om 20u – Theater Hemelhoeve

13 euro – VRIEND 11 euro – kassa +1 euro
Toen Tricycle in 1999 voor het eerst samenspeelde, was dat 
een toeval en een noodzaak. Nu, 20 jaar en drie albums later, 
staat de groep er nog steeds! Hoog tijd voor nieuwe muziek 

dus met de voorstelling van hun vierde cd!
www.tricycle.be 

LITERAIR CAFE
MAJD KHALIFEH

Donderdag 12/12 om 20u – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro |STIP

Over ‘Herboren - Hier komt de nieuwe Belg’. Majd Khalifeh 
is VRT-specialist Midden-Oosten en Noord-Afrika en docu-
mentairemaker. In ‘Herboren’ vertelt Majd Khalifeh hoe hij als 

jonge, staatloze Palestijn alleen in België terechtkwam. 
Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Iedereen 
Wereldburger, ism de gemeentelijke bibliotheek, De Lezer 

vzw en Dienst lokaal mondiaal beleid.

JOHAN KALIFA
SHOWTIME

Zaterdag 14/12 om 20u – Ruiterhal
35 euro

Een primeur in Brasschaat: een prachtige, nieuwe productie 
‘Showtime’ met in de hoofdrol Johan Kalifa met muziek uit de 
Golden Years en dit onder leiding van Musical Director Kris 

De Witte met full band.
www.kalifa.be 

DE KOE & MUGMETDEGOUDENTAND
SEKS(E)(N)

Dinsdag 17/12 om 20u |Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De Golem is uit zĳn 
as herrezen. Van het 
grote houten beeld 
dat begin dit jaar in 
brand werd gesto-
ken, werd een nieuwe 
versie gemaakt. Het 
beeld werd onder 
grote belangstelling 
ingehuldigd. Het ver-
schilt niet veel van het 
oorspronkelĳke. Al-
leen hangt het luikje 
om boodschappen in 
te deponeren nu iets 
lager. Er is ook een 
trapje voorzien voor 
de kleinsten. 
De Golem is een ont-
werp van kunstenaar 

Koen Van Mechelen. Het was Jan Jacquemyn die het 
initiatief nam om zo een beeld te plaatsen. Hĳ wilde 
iets tastbaars om het verlies van een goede vriend te 
verwerken. “De Golem verbindt mensen en verbant ra-
cisme en discriminatie”, zo klinkt het kernachtig uit zĳn 
mond.
Uiteraard hoopt iedereen dat dit nieuwe beeld gevrĳ-
waard wordt van nieuwe vormen van vandalisme. Al is 
het maar uit respect voor de leerlingen van het Konink-
lĳk Technisch Atheneum die het hoofd en de handen 
hebben gemaakt. Voor de romp tekenden de mensen 
van het gemeentepersoneel. Samen vormt het een zeer 
mooi geheel dat het park De Mik opnieuw doet herop-
leven. 
De Golem is er voor jong en oud. De Sint is er alleen 
voor het jonge volkje. Ook hĳ tekende weer present 
in Brasschaat. Omringd door een reeks Zwarte Pieten 
bracht hĳ een bezoek aan de Patio Donk, TC Park. Daar-
na trok hĳ over de Bredabaan om te eindigen in het atri-
um van het gemeentehuis. Daar kregen de kinderen de 
kans om de Sint te ontmoeten. Het bezoek van de Sint 
betekent ieder jaar ook  zo een beetje het startschot van 
de eindejaarsperiode in het centrum van de gemeente.
De Sint blĳft uiteraard niet, maar de Golem wel. Hĳ 
wacht geduldig op jong en oud om boodschappen te 
ontvangen. Vergeet ook niet het Golempad af te wan-
delen. Het is een poëtische wandeling van ongeveer 
anderhalve kilometer, weg van de drukte.

MY VIP TRANSPORT
uw luchthaven-vervoer van brasschaat

info@my-vip-transport.be
0485 831 764

Zaventem € 65
Charleroi € 125
Eindhoven € 115

ANDERE
TRAJECTEN

OP AANVRAAG
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) is vandaag onze 
spreekster. Deze bijzondere dame is naast politica ook schrijf-
ster en onderneemster. Assita breekt een lans voor de rechten 
van vrouwen wereldwijd. Zo ijvert ze ook voor meer vrouwen met 
topfuncties in de politiek en in het bedrijfsleven.

52e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zo. 8 dec. 2019 om 11u. - Kasteel van Brasschaat
Iedereen welkom - toegang gratis

MEISJES AAN DE MACHT

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

Wij zoeken

JOB-
STUDENTEN

en

FLEXI
JOBBERS

voor zaal, keuken
en afwas

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat

Te huur Brasschaat Pasto-
rijstraat 18 appart.1e verd. 
2 slpk-garage, onm. vrij, 
€ 650. Tel 0470/313 126

Te huur: Ondergrondse 
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei. 
0475/897 634

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

Looking for job, cleaning, 
babysit, ironing. 0465/101 
764 Nancy

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

KERSTGESCHENKEN – KERSTKAARTEN -ALLERLEI
Foyer Marthe Robin vzw  Kapelsesteenweg 208-210  2930 Brasschaat
We nodigen u  uit op  onze kerst-verkoopdagen tijdens weekend van 7 en 8 december. Onze openingsuren zijn van 11u tot 
17 u . Wij verkopen   ook boeken ( niet verkrijgbaar in de boekhandel) ,  tweedehands boeken, rozenkransen en cd’s ervan, 
kruisbeelden, Maria- en heiligenbeeldjes, medailles, ingelijste afbeeldingen, religieuze en profane kerstkaarten, kerstgeschen-
ken, kaarsen. Democratische prijzen. Bij aankoop vanaf 10 euro geven wij u 10% korting. Ook 20% op alle inkaderingen en 
kaarsen. Dranken en home-made gebak verkrijgbaar. Inkom: Kapelsesteenweg, aan bushalte Kerk- Ekeren-Donk. Parking om 
de hoek op het kerkplein. Loop even binnen ! Tot ziens en welkom !
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

KERST EN NIEUWJAARS MENU
Wij serveren een 4-gangen diner aan €30,50 
op Kerst 25/12 en Nieuwjaar 1/1. Volg ons 
op facebook, ontdek de menu’s en reserveer.
Vier deze magische periode samen, vol liefde 
en gezelligheid om je heen.

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

ELKE DAG EEN FEEST
Bij de Kaveltafel houden we er van om u af en 
toe culinair te verrassen. 
Elke donderdag: gevarieerd ontbijt 
Elke 1ste zondag: aperitiefmoment
Elke 3de zondag:  pannenkoeken à volonté
U bent steeds welkom voor een hapje, drankje 
of een gezellige namiddag bij de Kaveltafel.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 31/12/2019

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

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

AANTAL BIN LEDEN VAN HET 
BUURTINFORMATIENETWERK VAN 

BRASSCHAAT NEEMT SNEL TOE

De laatste weken bemerken we een stijging van het aantal diefstallen in woning. 
De lange donkere avonden en de nakende feestdagen zijn hier niet vreemd aan.
Wenst u mee te werken aan een veiliger en leefbaar Brasschaat? Naar aan-
leiding van deze oproep door de lokale politie Brasschaat boomde het aantal 
inschrijvingen voor de Bin’s met meer dan 120 leden op één week tijd.

Meer weten voor het BIN: 
BIN is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een bepaalde wijk 
met de lokale politie en het lokaal bestuur door middel van informatie-uitwisseling.
- ter vermindering en bestrijding van de criminaliteit,
- ter versterking van de sociale cohesie,
- om samen te streven naar een veilige en leefbare gemeente.
Via de BIN worden de aangesloten bewoners per telefoon of mail op de hoogte
gehouden door de lokale politie van bijzondere activiteiten (o.a. verdachte
persoon, inbrakenplaag verhoogd risico wegens criminele activiteiten enz.).
Op 9 januari organiseert de lokale politie Brasschaat een infoavond over het 
buurtinformatienetwerk vanaf 19u in het politiecommissariaat, Hemelakkers 40

Interesse om BIN lid of coördinator te worden? Wij zijn op zoek naar een BIN 
coördinator voor het netwerk Kaart en BIN-Z, het netwerk voor zelfstandige han-
delaars te Brasschaat.

Meld u aan via de website https://www.politie.be/5352/vragen/aanvragen/bin-
buurtinformatienetwerk-wat-en-hoe of kom naar onze infoavond. U kan ons ook 
met uw vragen bereiken via pz.brasschaat@police.belgium.eu.
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FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

FLORENZA
by Sylvie Van GastelVan Gastel

FLORENZA by Sylvie Van Gastel I Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@  orenza.net | www.  orenza.net

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

KERST
De mooiste periode van het jaar!

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

Volg ons op Facebook en Instagram en ontdek onze acties en events.
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Zondagbrunch, vol beleving. Nu ook Kerstbrunch!

Geniet elke eerste zondag van de maand van de heerlijke Kasteelbrunch. 
Laat je een hele middag culinair verwennen met heerlijke brunch- en lunchklassiekers. Van oesters, huisgerookte zalm en 
gamba’s tot entrecote op de OFYR barbecue: de rijkelijke buffetten zullen bij iedereen in de smaak vallen. En vergeet vooral 
het dessert niet!

Volgende data:
14 december  Met Pascale aan tafel (avond)
22 december Kerstbrunch
5 januari  Nieuwjaarsbrunch

Meer informatie of reservaties? 
www.kasteelvanbrasschaat.be/brunch of 03/650.11.00

Kasteel van Brasschaat
Hemelhoevedreef 1
2930 Brasschaat

Prijs
€ 65 all-in van 11 tot 15u

www.kasteelvanbrasschaat.be



BRASSCHAATSE
FEESTKRANT

UW EINDEJAARS-SPECIAALZAAK 
IN BRASSCHAAT

Lekker eten, even ontspannen en 
advies uit het hart voor 

het juiste geschenk

WINTERDORP
Schaatsen op de grootste 

tijdelijke openluchtpiste van België

KOOPZONDAGEN
8 december - 15 december

22 december



Kerstshoppen in Brasschaat
Van 7 tot 22 december wordt het weer gezellig shoppen rond de kerst-
dagen in Brasschaat. Zo staan er ook enkele koopzondagen op de agen-
da: 8, 15 en 22 december. De Bredabaan wordt tijdens de feestperiode 
opgesmukt met versierde kerstbomen en gezellige sfeerverlichting. Tij-
dens het weekend van 14-15 en 21-22 december wordt er ook straat-
animatie voorzien en worden er smoutebollen uitgedeeld. 

In het weekend van 21-22 december komt de Kerstman op bezoek in 
Brasschaat. Op zaterdag 21 december gaan hij en zijn kerstnar langs in 
Patio Donk, de winkelzones van Mariaburg, Kaart en Maria-ter-Heide en 
op zondag 22 december bezoekt hij het centrum van Brasschaat. De 
Kerstman en zijn nar delen dan kerstdiademen uit aan bezoekers. 

Radio Park zal terug haar pop-up radiostudio ‘het Glazen huis’ zetten aan 
het oude gemeentehuis en live radio maken tijdens de openingsuren 
van de winkels. Meer info elders in dit blad.

KERSTSHOPPEN 
Van 7 t.e.m. 22 december 2019  We kijken uit naar een gezellige peri-
ode met familie en vrienden.

Winkelzone centrum
Decoratie van de winkelzone met feestverlichitng
Decoratie van de winkelzone met kerstbomen

14 december 2019                 
Smoutebollen voor de bezoekers (14-18 uur)
Straattheater (14-18 uur)
Avond vertelwandeling in het park (19u en 20u30)

14 december 2019 - 15 december 2019
Winterwonderland op het Armand Reusensplein te Brasschaat. Zaterdag 
van  10 tot 20 uur en zondag 15 december van 10 tot 18 uur. kom al-
lemaal uit om de kerstsfeer te komen opsnuiven bij leuke kraampjes, 
een gezellige brel of een hapje. Wie wil deelnemen kan nog steeds 
contact opnemen met Els Parisis op e-mail: info@komsjeenous.be of 
GSM 0478/126569

15 december 2019
Smoutebollen voor de bezoekers (14-18 uur)                               
Straattheater (14-18 uur)

21 december 2019
Smoutebollen voor de bezoekers (14-18 uur)
Livemuziek dixieband (14-18 uur)

21 december 2019
Bezoek van de Kerstman en zijn nar (13-18 uur)  in de winkelzones van 
Mariaburg, Maria-ter-Heide, Patio Donk en Kaart

22 december 2019                    
Smoutebollen voor de bezoekers (14-18 uur)
Bezoek van de Kerstman en zijn nar (14-18 uur)

29 november t/m 5 januari 2019
Winterdorp. 
Op de laatste zondag, 5 januari, staat de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van 
de gemeente gepland, van 11 tot 12.30 uur. op maandagen 2, 9 en 16 
december en dinsdagen 3 en 10 december is het winterdorp gesloten.
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S P O R T S P E C I A A L Z A A K

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren 
T +32 3 644 40 13

OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u; 
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30

GESLOTEN op zondag & feestdagen

20% KORTING 
op volledig assortiment + 

WINACTIE 
Kom langs @shop2run.be en schat het 

gewicht van de gevulde                  rugzak. 

Actie geldig t/m 7 december



Vanaf 4 december is de winkel elke dag geopend, check www.combidee.be

Kom een foto 
trekken in onze 

Winter Wonderland 
photobooth.

Tel samen met 
Combidee af naar 

kerst: maak elke dag 
kans op een 
mooie prijs!Leuke en unieke 

dingen voor 
jezelf of om 

cadeau te geven.

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

Extra open zondag 22 december 
van 10 tot 16 uur.

Solis 4 in 1 
tafelgrill type 790 
€ 109,99 Solis 5 in 1 

tafelgrill type 791 
€ 249,99Nu tot € 40 casback

Zaterdagavond 14 december 2019 om 19.30 uur is er een optreden van het Nederlands gospelkoor ‘His Voice’ 
uit Alblasserdam en georganiseerd door vzw Kerstcomité Brasschaat in samenwerking met het Davidsfonds en
de Evangelische Kerk van Brasschaat. Het optreden gaat door in de St.-Jozefkerk, Rerum Novarumlei 47 te
Brasschaat.

Het Gospelkoor His Voice bestaat al sinds augustus 1996 en telt gemiddeld 80 leden die enthousiast en vol bele-
ving gospelsongs brengen. De muzikale leiding is in handen van Jaco Mulder uit Emmeloord en koor wordt begeleid 
door een band bestaande uit (bas)gitaar, piano en slagwerk en/of door tracks.

Het repertoire van het koor is zeer afwisselend. Van rustige a-capella nummers tot swingende gospels. "His Voice" 
brengt vaak iets unieks, omdat veel van de liederen door de eigen dirigent zijn geschreven of gearrangeerd. Om 
een zo breed mogelijk publiek te bereiken, worden de meeste liederen gezongen in het Nederlands en Engels.

Inkom bedraagt € 9 en kaarten zijn te bestellen via: www.davidsfondsbrasschaat.be
Het optreden is een onderdeel van de organisatie van Kerst op den Driehoek met op vrijdag de 12de Winterwande-
ling van KWB-Driehoek met wandelingen om 18u30, 19u00, 19u30 en 20u00 met telkens vertrek en aankomst 
in zaal Drieheem. Inschrijven via Walter Vereecke op 0477645273 of walter.vereecke@gmail.com. Kostprijs is
€ 3 per persoon.

Kerststallententoonstelling
Op zaterdag 14 december (van 12 u. tot 19 u.) en 15 december (van 12 u. tot 18 u.) heeft ook de 36ste Inter-
nationale Kerststallententoonstelling plaats in de Sint-Jozefkerk, Rerum Novarumlei met als gastland Nederland. 

Kerst op den Driehoek | Sint-Jozefkerk Brasschaat-Driehoek
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HAPPY HOLIDAYS XXX
EXTRA OPEN 

zondag 15 december en zondag 22 december 
van 12 tot 18 uur.

#MuntFashion

Brasschaat, Kapellen, Mortsel, Schilde, Antwerpen

In december 2018 gaven Kathy Vanden Broek en Yves Bisschops het 
officiële startschot van Crazy Crochet, een zot idee om het wereldrecord 
haken te verpulveren. En niet zomaar, want het is allemaal ten voordele 
van vzw Villa Max in het kader van de Warmste Week. 

Kathy en Yves gingen op zoek naar zoveel mogelijk deelnemers die de-
kentjes van 1 op 1,5m wilden haken voor hun goede doel. In een mum 
van tijd werd er overal in België gehaakt in spontaan opgerichte haakclub-
jes, scholen, tijdens workshops in wolwinkels, kloosters en rusthuizen...

“Nog steeds krijgen we elke dag nieuwe aanmeldingen, zijn we getui-
ge van fantastische samenwerkingen en initiatieven. Maar het is toch 
vooral de echte verbondenheid die ons heeft geraakt”, zegt een ont-
roerde Kathy Vanden Broek. Nu, 1 jaar later, kunnen Kathy en Yves met 
trots melden dat er in maar liefst 162 gemeenten, uit heel Vlaaderen, 
dekentjes zijn gehaakt voor Crazy Crochet. Ook familie en vrienden in 
het buitenland wilden meehelpen waardoor er ook vanuit 5 continenten 
dekentjes toekwamen in Brasschaat. “Tot hiertoe hebben we meer dan 
4000 dekentjes mogen ontvangen. En er zullen er nog volgen want in 
al onze inzamelpunten liggen nog dekentjes klaar om opgehaald te wor-
den” aldus een tevreden Yves.

Crazy Crochet valt op 8 december wereldrecord haken aan
Op zondag 8 december 2019 valt Crazy Crochet het wereldrecord 
grootste gehaakte poncho aan in Brasschaat op de site van Bielebale en 
Sportoase Elshout. Na de officiële opmeting van het wereldrecord, start 
onmiddellijk de verkoop van al die prachtige dekentjes tvv vzw VillaMax. 
Het wordt een speciale dag met theater en verhalenvertellers, een hapje 
en een drankje, muziek en heel veel warmte... 

Crazy Crochet sluit officieel af op 21 december, tijdens De Warmste 
Week, exact 1 jaar na de start van het project. Kathy en Yves gaan dan 
naar Kortrijk om de cheque van de verkochte dekentjes te overhandigen 
aan Music for Life.

En... Crazy Crochet helpt niet alleen Villa Max maar ook nog verschillende 
andere goede doelen zoals Saying Goodbye, Casa Callenta en Kabas 
want zij krijgen achteraf een deel van de dekentjes als een warm, liefde-
vol geschenk. Kan een project nog groter en warmer zijn?

Je kan Crazy Crochet nog steeds steunen op volgende manieren:
• Koop een uniek dekentje met een prachtig verhaal voor 17 euro.
• Geef jezelf op als crazy vrijwilliger om te helpen op 08 december.
• Geef een warm financieel steuntje op het rekeningnummer van vzw 
Villa Max: BE64 1030 3819 7052 met vermelding van “Crazy Crochet”
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Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34
Open: maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

meer info en openingsuren op 
ww.ruggeri.be

Traiteur

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

Vraag naar onze eindejaarsfolder in de winkel of bezoek 

onze website www.ruggeri.be
Ruggeri Schilde

Turnhoutsebaan 179 - 2970 Schilde
T 03 383 37 00

Ruggeri Brasschaat 
Bredabaan 415 - 2930 Brasschaat

T 03 383 37 01

Bestel voor 17 december uw kerstmenu & 
voor 26 december uw oudejaarsmenu.

Restaurant

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

meer info en openingsuren op ww.ruggeri.be

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 au-
thentieke wijze kennis met heerlijke Italiaanse 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

Ons restaurant is uitzonderlijk ‘s avonds op zondag 22/12, 
zondag 29/12 en op kerstdag woensdag 25/12 vanaf 18 uur.

Music for life | Advox winterbar
Op woensdag 11 december 2019 organiseert Advox haar winterbar ten 
voordele van het Emilie Leus fonds. Vanaf 18u is iedereen welkom die 
graag een praatje wil maken met familie, vrienden en of kennissen.

Advox advocaten wil ook dit jaar graag haar steentje bijdragen aan De 
Warmste Week. Een van de specialisaties binnen hun advocatenkantoor is 
verkeersrecht. Ze worden dan ook geregeld geconfronteerd met verkeers-
ongevallen waarbij er sprake is van een dodelijk of zwaar letselongeval. 

Via deze actie willen ze burgers sensibiliseren over de gevaren van al-
cohol in het verkeer. Daarbij hopen ze zo dat het aantal verkeersslacht-
offers aanzienlijk mag afnemen. De opbrengst van de actie schenken 
ze graag aan het Emilie Leus Fonds om de levenskwaliteit van (jonge) 
verkeersslachtoffers met een blijvend letsel te verbeteren.

In het kader van verkeersveilig-
heid biedt de Advox Winterbar 
alcoholvrije dranken en lekkere 
versnaperingen aan in een win-
terse setting. 

Wil jij ook je steentje bijdragen 
aan deze actie? Kom dan zeker 
naar de Advox winterbar! 

Praktisch:
Woensdag 11 december 2019
vanaf 18u

Locatie:
Advox advocaten
Bredabaan 652
Brasschaat
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www.dekaaslounge.be | tel: 0475/809 206 | martine.smits2@telenet.be | Bredabaan 322 te 2930 Brasschaat ( aan de standaard boekhandel ) 

Openingsuren voor de feestdagen in december:
Maandag 23/12 en 30/12 open van 10u tot 17 u

Dinsdag 24/12 en 31/12 open van 9 u tot 16 u
Woensdag 25/12 en 1/1 open van 10 u tot 13 u enkel voor afhaling.

DE KAASLOUNGE
Kaasmeester

Van Zwitserse raclette, creatieve artisanale kaasschotels en prach-
tige charcuterieschotels tot traiteur. Traiteur wordt verzorgd door 
mijn zoon Sven en zijn Amanda (mijn pop-up restaurant 2016).
Folder in de winkel en/of website dekaaslounge.be.

Heel het jaar ben ik hartstochtelijk op zoek naar artisanale 
kazen! Mijn hoogtepunt bereik ik nu, met het grootste aanbod 
prachtkazen van het jaar. 

Ik nodig jullie graag uit, mijn passie te delen 
en heet u welkom in mijn  heerlijke kaasboetiek.
Tot dan, Martine

KOOPZONDAGEN 
van 15/12,22/12 en 29/12 open van 12-17 u. 

Op deze dagen kan u proeven 
van onze heerlijke kazen / charcuterie. 

               

Radio Park FM zamelt geld in voor mantelzorg
van zaterdag 7 t.e.m. zondag 22 december

Lokale initiatieven rond armoede, eenzaamheid en 
zieke kinderen
Van zaterdag 7/12 t.e.m. zondag 22/12 zal Radio Park FM ook dit jaar live 
uitzenden vanuit ‘Het Glazen Radiohuis‘ t.h.v. het oude gemeentehuis van 
Brasschaat. Elke dag van 9u00 tot 18u00 - ook tijdens de shopping week-
ends - zullen de Radio Park FM deejays geld inzamelen voor het goede 
doel. Bovendien zal Radio Park FM via een luidsprekersysteem weerklin-
ken over de Bredabaan en het Dr. Roosensplein. 

De opbrengst zal gedoneerd worden aan lokale initiatieven die zich dage-
lijks inzetten voor mantelzorg zoals: ‘VZW De kleine Strijders’ (zetten zich 
in voor zieke kinderen in AZ Klina), ‘Casa Callenta' (een warme ontmoe-
tingsplaats in Brasschaat voor mensen met kanker en hun naasten) en 
weggeefwinkel ‘Het Donorke‘ uit Schoten (vrijwilligers die spullen inzame-
len en gratis weggeven aan minderbedeelden). 

Het officiële startsein voor de actie wordt gegeven op zaterdag 7 decem-
ber om 12u00 door waarnemend burgemeester Philip Cools en leden van 
het schepencollege. De actie wordt ondersteund door de gemeente Bras-
schaat, verschillende sponsors en partners. 

De inwoners van Brasschaat en de omringende gemeenten kunnen de 
actie op allerlei manieren steunen:

• Kom naar Het Glazen Radiohuis om een verzoeknummer aan te vragen 
 (min. donatie is € 2 per liedje)
• Shop in een deelnemende winkel in Brasschaat en maak zo kans op
 een tegoedbon voor een verzoeknummer naar keuze (gesponsord door
 de winkel). Die tegoedbon breng je zelf mee naar Het Glazen Radiohuis 
• Koop een uniek voorwerp dat ter veiling wordt geschonken door een
 bedrijf of bekende Vlaming
• Doneer via KBC rekeningnummer BE38 7370 5028 7772 met vermel-
 ding: ‘donatie glazen radiohuis’
• Organiseer zelf een activiteit en doneer de opbrengst aan Het Glazen
 Radiohuis 
• Kom in het weekend een hapje en drankje nuttigen aan Het Glazen
 Radiohuis. De Brasschaatse foodtruck ‘Kom Sjee Nous’ schenkt een
 deel van haar omzet aan het goede doel.

Liveaan het oudegemeentehuis vanBrasschaat
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In december zijn wij extra open op zondag

de mooiste lingerie van A - tot H-cup
stijlvolle strandmode & resortwear

nachtmode & loungewear

www.caress.be

STYLISH • SOPHISTICATED • SEXY

lingerie

LINGERIE CARESS Dr. Roosenplein 43  |  B-2930 Brasschaat  |  Tel: 03 651 86 17  |  info@caress.be
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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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Bredabaan 295 | 2930 Brasschaat | 03/651 90 28 | info@lourdon.be|www.lourdon.be 

Smakenavontuur
LOURDON

OPENINGSUREN EINDEJAARSPERIODE:
Ma. van 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u

Di. t.e.m. vrij. van 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u
Zat. doorlopend van 9u tot 18u

zo. 15, 22 en 29 dec. zijn we geopend van 11u tot 17u
ma. 23 en 30 dec. zijn we doorlopend open van 9u tot 18u

di. 24 en 31 dec. zijn we doorlopend open van 9u tot 17u
 woe. 25 dec. zijn we open van 9u tot 12u • woe. 1 jan. zijn we gesloten

Vanaf don. 2 jan. gelden opnieuw de gewone openingsuren

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 onde de den-
nenboom.
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 winter-
wonderavontuur kan beginnen. Want met Kerstmis leiden alle wegen naar huis, maar dan 
wel met een tussenstop bij Lourdon.
Kaasschotels en  kan u bestellen tot 1 dag op voorhand. 
Gevulde kalkoenen met champignons, 
appeltjes en rozijntjes of cognac en truffel met of zonder  
kan u bestellen: - voor Kerst tot en met 20/12
 - voor Nieuwjaar tot en met 27/12

Kom proeven, genieten en beleven op onze
VERWENZONDAGEN

op 15, 22 en 29 december bent u van harte welkom van 11u tot 17u.
Smaak is onze passie en deze passie delen we graag met U!

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

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

LUDIEK
Grote merken, kleine prijzen

Het brasSCHAATST winterdorp viert haar 10de editie
De ingrediënten van het winterdorp recept zijn ondertussen tot ver bui-
ten de gemeente bekend: het mooie gemeentepark als uniek kader, 
een grote openlucht kwaliteitsschaatspiste van 1000 m², een aparte 
schaatspiste voor de allerkleinsten, een sfeervol houten chaletdorp met 
de betere horecazaken van Brasschaat, verrassende food trucks en een 
winterfoor met 8 kramen. Het winterdorp is de ideale plek van ontmoe-
ting en ontspanning, voor jong en oud, in een winterse feeërieke sfeer. 
Deze 10e editie zal op verschillende vlakken weer een opvallende kwa-

liteitsinjectie krijgen, met nog meer oog voor sfeer, afwerking, stijl en 
comfort. Een kort overzicht van de belangrijkste nieuwigheden: de totale 
oppervlakte van het winterdorp zal +/- 4500 m² bedragen, wat ruimtelijk 
een nog beter gevoel zal geven, vooral dan ook op drukkere dagen;
de ijspiste inclusief de kinderpiste vergroot naar 1000 m², waardoor het 
schaatsplezier in openlucht nog unieker en veiliger zal worden. De ijspiste 
zal veruit de grootste tijdelijke openluchtpiste in België worden; de winterf-
oor wordt mee geïntegreerd in het winterdorp, opgesteld rond een nieuw 
overdekt centraal winterdorp multifunctioneel plein van 200 m², dat dienst 
zal doen voor allerlei nieuwe initiatieven en events, Music For Live-acties, 
dansavonden, …; tijdens het openingsweekend komt er op zaterdag 30 
november en zondag 1 december een WINTER GIFTS FAIR, waar er origi-
nele artikelen aangeboden zullen worden, in een periode waarin iedereen 
op zoek is naar cadeautjes voor Sint en Kerst. De nadruk ligt op kwaliteit, 
lokaal, originaliteit, vakmanschap, handmade, duurzaamheid, “made with 
love” zoals knitwear, keramiek, juwelen, houten meubelen en interieurs-
pullen, handtassen, brocante,...; het ganse dorp wordt rondom rond met 
mooi gedecoreerde en sfeervol verlichte hekken afgesloten, waardoor de 
controle op de 3 in- en uitgangen efficiënter georganiseerd kan worden, 
zoals ook op het onrechtmatig meenemen van de herbruikbare bekers.
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in samenwerking met ondernemers
#shoppeninBrasschaat

www.brasschaat.be

7-22/12    Het Glazen Radiohuis
8-15-22/12  koopzondagen
14-15/12    straatanimatie en smoutebollen
21-22/12    bezoek van de kerstman

Kom hier kerstshoppen!
Het is feest!
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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 2020 in onze winkel!

Deze winter volgen we ook onze vertrouwde 
merken Gigue, Thelma & Louise, 

Avalanche, Xandres 
aangevuld met de Italiaanse merken Ekle’ 
en Pennyblack. 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 en MarinaDe Kringwinkel Brasschaat

Bredabaan 651
2930 Brasschaat

Ga jij dit jaar voor een 
Kringwinkel-kerstcadeau?

100% duurzaam 
& 

100% sociaal

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

** ***

Dream Beach
Bredabaan 332 | 2930 Brasschaat | www.dreambeach.be | 03 645 19 99
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WINKELCENTRUM PATIO DONK
Donksesteenweg 214/216 - Brasschaat 

03 647 14 25 - www.do-store.be
    Do’s Store -     shopdostore1

EXTRA OPEN KERST 
Zondag 8 - 15 - 22/12 open van 10 tot 17 uur 

Maandag 23/12 open van 10 tot 18 uur 
Dinsdag 24/12 open van 10 tot 16 uur

WOL: Phildar - Annell - Rico - Lang - Concept by Katia - LN

YANKEE CANDLE & WOODWICK GEURKAARSEN

DE KRUISJESSTEEKWINKEL
Hobbymateriaal, gepersonaliseerd borduurwerk 

en geschenken voor kerst, geboorte, communie, huwelijk,…

Winkelcentrum Donk Patio

Follow us on 

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC Bank en Verzekeringen Brasschaat
Donksesteenweg 232, 2930 Brasschaat - tel. 03 641 93 00 - brasschaat.patio.donk@kbc.be

Bredabaan 137, 2930 Brasschaat - tel. 03 650 31 30 - brasschaat.centrum@kbc.be
Bredabaan 792, 2930 Brasschaat - tel. 03 633 90 20 - brasschaat.mar.ter.heide@kbc.be

www.kbc.be

Patisserie Charlotte

Wij wensen u alvast een hartverwarmende eindejaarsperiode, en 
hopen u te mogen verwelkomen in onze winkel te ‘Patio Donk’!

Geniet van een zoete Kerst.

   
  

www.hairsensation.be

enkel gesloten op zon- en feestdagen

03 665 10 19
Agenda:
15 december: winkels open voor gezellig kerstshoppen
21 december: de Kerstman bezoekt ons in de namiddag
Tijdens deze feestmaand hebben wij ook oog voor hen die het wat minder makkelijk
hebben, en stellen wij graag onze kersthut ter beschikking van enkele goede doelen.
Zijn al bevestigd:
7 december: Snoepjesverkoop door Cassidy (finaliste Miss Exclusive) 
 tvv Vrienden der Blinden
15 december: Verkoop zelfgemaakte kerstspulletjes 
 door De Naaimadammen tvv Het Diabetesfonds
21/22 december: Gidsen (38ste) verkopen chocomelk en glühwein

Maar er komen nog meer activiteiten bij!

Sinds bijna 50 jaar is Winkelcentrum Donk Patio een verzorgd en gezellig
winkelcentrum op de grens van Ekeren en Brasschaat, en biedt het een 
fijn aanbod aan winkels en restaurants. Ook dit jaar maken onze winke-
liers er weer een gezellige decembermaand van!

Vanaf deze week kan u ons weer makkelijk terugvinden dankzij onze 
unieke en feeërieke kerstverlichting – kom dat zien!

Shoppen en genieten tegelijkertijd! Bij Winkelcentrum Donk Patio komt u 
voor dat tikkeltje meer, een persoonlijke service, met de glimlach! 
Onze klanten parkeren uiteraard gratis!

Volg zeker onze Facebookpagina en/of
Instagramaccount  meer informatie.

Winkelcentrum Donk Patio 
Donksesteenweg 212 – 2930 Brasschaat
donkpatio@donkconnect.be

L I N G E R I E

Voor uw 

 

Bredabaan 180 l brasschaat
T. 03 651 49 71 l 

www.lingeriean.be
info@lingeriean.be

like us on....

Lingerie An wenst 
u prettige feestdagen!



Een KadoBon waarmee je in heel wat handels- en horecazaken in 
Brasschaat kan betalen. Het ideale geschenk dus om te ontvangen
maar ook om te geven. Elke gelegenheid - een verjaardag, moe-
derdag, eindejaar - is leuk om kadootjes te ontvangen of te geven. 
Maar het blijkt niet altijd eenvoudig te zijn om telkens weer inspiratie 
te vinden...

De Brasschaatse KadoBon
is dan de perfecte oplossing!
Bij de kadobon kan ook een mooie verpakking in de vorm van een 
doosje gekocht worden. In of op het doosje kan je dan een persoon-
lijke boodschap voor je geliefde, de jarige of de feestneus schrijven.
Dat maakt het geschenk alleen maar leuker.

De KadoBon is verkrijgbaar bij 3 verkooppunten:
 • in het gemeentehuis (onthaal)
 • bibliotheek 
 • dienst Toerisme
Hun ruime openingsuren zorgen ervoor dat je snel en eenvoudig 
aan de KadoBon kan geraken. Ideaal dus voor een last minute ge-
schenk.

De KadoBon kan je enkel betalen met bancontact.

Geen inspiratie
tijdens het kerstshoppen?

Brasschaatse KadoBon

Meer info?

www.brasschaat.be/KadoBon

WIJ OPENEN ONZE 
DEUREN VANAF
4 DECEMBER!

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 

Vrijdag: 
Zaterdag: 

Zondag:

gesloten
gesloten
10:00 – 18:00
12:00 – 20:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
gesloten

CONTACT
+32(0)78 484 512
www.fitness24.be
info@fitness24.be 

Bredabaan 241, Brasschaat

NIEUWE FITNESSAPPARATUUR 
VOOR THUIS EN BEDRIJVEN

PROFESSIONELE GEBRUIKTE 
APPARATUUR, TECHNOGYM 
& LIFE FITNESS

• specialistisch advies

• deskundige installatie

• officieel dealer
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LingerieBo
Lingerie | Nachtkleding | Loungewear

Bredabaan 414   |   2930 Brasschaat   |   T. 03 652 07 56
www.lingeriebo.be 

Dames | Heren | Kids

Volg  ons op                en win een lingerieset van

in december alle zondagen en maandagen OPEN!

Brasschaatse Feestkrant 2019 15



Love you 
to the moon

and back

BE youTIFUL

MERKSEM • 568 • BREDABAAN • 269 • BRASSCHAAT
T 03 645 30 65 • www.juwelier-yolande.be • T 03 291 31 25

LM/G0080
€149

LM/G0076
€209

LM/G0006
€79

LM/G0002
€

LM/G0035
€79

LM/G0093
€89

LM/G0096
€59

LM/G0090
€99

LM/G0094
€99

LM/G0070
€199

LM/G0083
€89

LM/G0087
€119

LM/G0088
€129

LM/G0023
€209

LM/G0075
€199

LM/G0031
€219

LM/G0092
€99

LM/G0102
€59

real size I 14K goud  – or I zirconia

Indicatieve prijzen gezien de sterk wisselende goudkoers.

LM/G900M
€219

LM/G900L
€219

LM/G0055
€229

LM/G0049
€139

LM/G0082
€119

LM/G0099
€59

LM/G0050
€189

LM/G0032
€219

LM/G0067
€69

LM/G0073
€59
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Bredabaan 220   |   2930 Brasschaat   |   03 344 66 58   |   mr-boo.be

www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat

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

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

Optiekzaak Mr. Boo uit Brasschaat 2e jaar op rij Klantvriendelijkste 
Ondernemer bij Retail Awards!
Voor het tweede jaar op rij is optiekzaak Mr. Boo 
beloond voor de inzet en motivatie die deze zaak 
elke dag weer drijft! Niet enkel kaapte Mr. Boo 
Brasschaat de eerste plaats weg, Mr. Boo Aartse-
laar (voorlopig nog Optiek Van Avondt) kreeg een 
welverdiende derde plaats én werd verkozen tot 
ambassadeur van het jaar!
‘Het feit dat we deze award voor de tweede keer 
op rij winnen met onze jongste zaak is voor mij en 
het hele team een teken dat we de juiste keu-
zes hebben gemaakt. Zowel qua team maar ook 
in collecties, look en feel van de zaak en social 
media.’ Zegt Kevin Beck, trotse zaakvoerder van 
beide zaken. ‘Elke dag opnieuw ben ik trots te mo-
gen zeggen dat wij als team een doel hebben en 
steeds ons uiterste best doen om dit te bereiken. Te 
zeggen dat dit een one man show is zou niet juist 
zijn omdat elk lid van ons team zijn eigen ‘ik’ in het 

verhaal brengt. Zonder onze geweldige medewerkers 
zouden Mr. Boo Brasschaat en Aartselaar niet zijn wat 
het vandaag is!’
‘We evalueren onszelf constant en kijken naar wat beter 
kan. Je moet als zaak heel kritisch zijn voor jezelf. Enkel 
op die manier kan je je beste zelf zijn; zowel voor jezelf 
als voor je klanten. Zegt Kevin Marin, opticien en win-
kelmanager van Mr. Boo Brasschaat. ‘Maar zoals Kevin 
Beck zegt, het is geen one man show, deze verdienste 
gaat naar ons hele team, maar ook naar onze part-
ners die begrijpen wat voor hard werken een zaak is.’

Marjan Brughmans, echtgenote van Kevin Beck en mede 
zaakvoerster Mr. Boo. ‘Elke dag starten we zeer vroeg 
en dikwijls wordt er nog tot ’s avonds laat gecommuni-
ceerd. Hoe dikwijls iemand een idee start waar we met 
gans het team op verder breien is niet meer te tellen.’
Op de vraag wat de leukste ontwikkeling is van het 

laatste jaar, antwoordt Hilde Quirijnen, opticien en 
medewerkster Mr. Boo Aartselaar ‘Het feit dat we 
niet langer een bril ‘verkopen’ maar dat we sinds 

leren onze klanten wat voor hen het beste werkt; 
welke vorm, kleur en materiaal voor hen het beste 
zijn zodat de bril naadloos overvloeit in het uiterlijk 

ledig af te maken hebben we in Brasschaat een 
s a m e n w e r k i n g 
gestart met ver-
schillende han-
delaars zodat de 
klant na aankoop 
een gratis make-
up sessie krijgt en 

ling.’

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
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KAPELSESTEENWEG 372 • 2930 BRASSCHAAT (MARIABURG) • 03.664.41.91

PARFUMERIE 
SIMONNE
EXTRA OPEN
Maandag 16/12: 10u - 17u

zondag 22/12: 10u - 17u
maandag 23/12: 9u - 20u 

maandag 30/12: 10u - 17u

KORTINGSBON
-€5 

bij aankoop vanaf €35

-€10 
bij aankoop vanaf €75

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

Geldig van 1 t/m 31 december 2019
niet cumuleerbaar met andere promoties. 

Slechts 1 cheque per aankoop

Het Wijkcentrum Mariaburg was een 
ideale locatie om afgelopen maanden 
jongeren ruimte te bieden om te knut-
selen voor het goede doel ‘Mariefonds’ 
en deze knutselwerkjes (coole koel-
kastmagneten, Sisal plantenmandjes 
voor de retro plantenhangers, originele 
bladwijzers, servies gepimpt met kera-
miektransfers en nog veel meer) kun-
nen tijdens de Kerstmarkt Mariefonds 
op zaterdag 15 december in het Wijk-
centrum aangeschaft worden

Wijkwerking Mariaburg
op Kerstmarkt ‘Mariefonds‘

Op zondag 15 december vindt de jaarlijkse Kerstmarkt voor het goede 
doel ‘Mariefonds’ plaats op het Van de Weyngaertplein. Samen met vrij-
willigers organiseerde Wijkwerking Mariaburg hiervoor enkele ateliers.
Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot 18 jaar hebben de afgelopen maan-
den mee hun schouders gezet onder dit mooie project. Met veel liefde 
en creativiteit werden allerlei knutselwerkjes gemaakt. Aan de hand van 
hun eigen ontwerpen maakten ze coole magneten, retro plantenhan-
gers, originele bladwijzers, servies gepimpt met keramiek transfers en 
nog veel meer.

Maar wel opletten: ‘Wijkwerking Mariaburg’ staat niet zelf op het Van 
de Weyngaertplein waar de jaarlijkse Kerstmarkt Mariefonds plaatsvindt, 
maar wel in het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 
2180 Ekeren. Vanaf de Kerstmarkt zal de route naar Wijkcentrum Maria-
burg geaccentueerd worden via signalisatiepijlen.

Het Wijkcentrum zelf zal aandacht trekken via affiches, gekleurde spots, 
rode loper en vaandels. Op regelmatige tijdstippen zal ook omgeroe-
pen worden dat deze ateliers kunnen bezocht worden en dat daar al de 
unieke kunstwerkjes kunnen aangeschaft worden voor het goede doel 
‘Mariefonds‘.

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

extra 
koopdagen

zondag 22 en 29/12
maandag 23 en 30/12 telkens van 11-17 uur

dinsdag 24 en 31/12 van 10 tot 17 uur
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Middenstandsvereniging

van 19.30 tot 22 uur in Elcks Thuys,
van de Weyngaertplein 10, 2180 Ekeren.

1 gratis consumptie per persoon.

Voorstelling van een nieuwe smaakvolle creatie
door de ondernemers van Samen Mariaburg!

nodigt u uit 
voor een

Kerstdrink op
7-12-2019

deelnemende handelaars:
Apotheek De Molen/Homeosan - Appelation Controlée - Babelle - Bakkerij Wouters - CB uitvaart - De Natuurkapper - Drukkerij Verbeke

Wasserij Ideale/droogkuis Bedeer - Futur conceptstore - Het Krantenkopje - La Muse Gueule - Summerwine - Optiek De Pauw
PVD verlichting - Skrivan - Studio d’anvers bvba - Legan Nails - Kapsalon Dedyn - Velo Vonk - Elseviers Education - Decklusive

De Ploeg ijzerwaren - De Wingerdstok - De Yogastudio - Entrez/Immopoint - Frituur Get Fritti - H.S.C. bvba - Kine-Praktijk K&D
Neon vastgoed - Nexu bvba - Notaris Peter Geeraerts - Optiek De Ferm - Parfumerie Simonne - Rijwielen Claeskens - Carrefour Express

Sanké - Slagerij Dewez - Stoffen Chris  - Studio P - Slagerij Maes - T Kadooke - Verhelst vastgoed - Wilan - Dasi - foodbar mouline

Verzamel 8 verschillende stempels bij de  

deelnemende handelaars, 1 stempel per aankoop.

Bij een volle kaart ontvangt u  

een draagtas van samen mariaburg.  

deze is af te halen bij:

‘tkadooke - parfumerie simonne - het krantenkopje.

tevens maakt u kans op 1 van de hoofdprijzen!

trekking 8 januari 2020.

Eindejaarsactie

Van 1 t/m 31 december 2019

Verzamel 8 verschillende stempels bij de deelnemende handelaars,  
1 stempel per aankoop.

Bij een volle kaart ontvangt u een draagtas van samen mariaburg.  
tevens maakt u kans op 1 van de hoofdprijzen!

trekking 8 januari 2020.

Eindejaarsactie
Van 1 t/m 31 december 2019
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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

Kerstfeest aan de Remise | Afrant Brasschaat
Op tweede Kerstdag (26 december) organiseert ontwikkelingswerk AFRANT BRASSCHAAT in sa-
menwerking met de Remise in het park weer een pannenkoekenslag met soepverkoop, Glühwein 
en Jenever. De opbrengst gaat naar de armste landen van West-Afrika, enkele lokale dorpen in 
Benin en Burkina Faso, voor het bouwen van waterputten. Zoals alle jaren zal het weer een gezel-
lig ontmoeten zijn rond de kerststal en de vuurkorven. De vrienden van Afrant. www.AFRANT.be

De werking van VZW Afrant wordt mogelijk gemaakt dankzij de giften en bijdragen van vrienden 
en sympathisanten. BE24 0004 4359 4538 AFRika-ANTwerpen
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Kerstbuches voor een onvergetelijke kerst

biscuit / praliné / abrikoosbiscuit / slagroom / aardbei vanille / aardbei

Kerststronk BagatelKerststronk Slagroom IJsstronk White Sensation

chocolade / slagroom / noordkriekenkoffie / dulcey 32% chocolade / koffie
Kerststronk Forêt NoireKerststronk Barista IJsstronk Black Sensation

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).

Wij hebben aangepaste openingsuren tijdens de feestdagen! 

Ma 23/12, di 24/12 en woe 25/12 zijn wij open.

Ma 30/12 , di 31/12 en woe 1/1 is MANUS bis enkel open voor het ontbijt.

6 en 13 januari is MANUS bis gesloten (de winkel is wel open). 
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Op zondag 22 december 2019 om 15.00 uur organiseert Marnixring 
Voorkempen Pater Stracke traditiegetrouw zijn kerstconcert in de stem-
mige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat. Het koor Caljenté uit Ekeren on-
der de leiding van Tine Rabijns, zal het programma verzorgen.

Caljenté brengt een bloemlezing van kerstliederen in verschillende talen 
waarbij het Nederlands en onze Vlaamse liederenschat niet zullen ont-
breken. Ons kerstconcert wordt opnieuw een muzikaal hoogtepunt in 
deze kerstperiode en is een uitstekende gelegenheid om in deze haas-
tige tijd in de gewenste kerststemming te komen.

Na het concert heffen we samen het glas in Bar d'O (de Roode Leeuw), 
schuin tegenover de kerk.

Toegangskaarten (€ 20) - steunkaarten (€ 5) zijn verkrijgbaar bij Erik Van 
Cleemput die u hierbij van harte uitnodigt. Graag tot zondag 22 dec. 
(0486 53 30 13, erikvancleemput@telenet.be).

Kerstconcert | Marnixring
Voorkempen Pater Stracke in Brasschaat

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

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN BRUISEND 2020! 

22 Brasschaatse Feestkrant 2019



Tafellakens

Servetringen

 
T-lights

Kerstaccessoires 
Bed- en badlinnen

Geschenkbons
in een mooie

kerstverpakking

DECORATION
Wemers

88
JAAR

Bredabaan 1129  •  Brasschaat-Maria-ter-Heide  •  Tel 03 663 00 27

Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12.30u en 13.30u tot 18u
Zaterdag open van 10u tot 17u  •  Gesloten van 22 tot en met 30 december

Kerstsfeer en u kan zich laten inspireren voor mooie

Bredabaan 169, 2930 Brasschaat
scarpimbyjulie@gmail.com - scarpim@telenet.be - www.scarpimbyjulie.be

KOOPZONDAGEN
KOPPELVERKOOP
Zondag 15 december en zondag 22 december

Geopend: 12u - 17u
Van harte welkom!

Dameskleding - Damesschoenen - Accessoires

Terug in Brasschaat - Bredabaan 169

Sommige momenten lĳken wel een geschenk ... 

… zoals het moment dat u uw vastgoeddroom verwezenlĳkt.
Neem vandaag nog contact met ons op we geven u graag advies!

Engel & Völkers Antwerpen Noord - Kantoren Brasschaat, Kalmthout en Schilde
brasschaat@engelvoelkers.com - +32 (0)3 658 12 00 - www.engelvoelkers.com/antwerpen
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Grote en 

kleine rassen!

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

Filip Meyvis 
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Christophe staat u ook na de uitvaart bij. Bijstand 
bij de administratieve en fi scale afhandelingen 
na overlijden.  Hij brengt u tevens in contact met 
gespecialiseerde psychologen of rouwcoaches. 

Christophe is reeds 13 jaar actief in de uitvaartsector.

Uitvaartverzorging
Christophe Bruyneel

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

christophebruyneel.be
info@christophebruyneel.be

Uitvaartwinkel:
Dorpsplein 30 - Kapellen

Rouwcentrum:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg

Het jaarthema in onze basisschool is 'Tuur in de natuur'. We spe-
len bijna elke dag in ons schoolbos, we hebben respect voor die-
ren en planten en 'Tuur' vertelt ons allerlei weetjes over de natuur. 
Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan omgaan met afval 
en recyclage van verpakkingen en materialen. Op onze speelplaats 
staan groene, blauwe en grijze vuilbakken en containers voor pa-
pier. Plastic folie, batterijen en inktpatronen verzamelen we apart. 
Onze werkman en ook de directrice brengen gesorteerde materia-

en meester elke week aan de straatkant. Vorige week was het de 
week van de afvalophaler. Onze leerlingen van het tweede leerjaar 
maakten samen met juf Anke een lijn met mooi versierde vlagge-
tjes en een grote bedankkaart voor de afvalophalers die de vuilbak-
ken aan onze school ophalen. Hopelijk hebben ze die zien hangen. 
Want ze verdienen het om eens in de bloemetjes gezet te worden.

MATER DEI DRIEHOEK DANKT 
DE AFVALOPHALERS

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131
Slagerij

RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER
Koks • Hulpkoks

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Swiss military uurwerken
 Juwelier Denys & Co
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Goedkoop CV conden-
cerende gasbranders 
plaatsen. Lange ervaring. 
Verdeler van Vaillant en 
Junckers. 
0486 50 24 55

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, 
tegels, gyproc, loodgiete-

Gsm 0484/282 857

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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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 sint komt op zondag 
1 december om 16 uur.
Café Bagatel Mariaburg 

KFC Brasschaat
zaterdag 7 december 2019 
09h00: SV Noorse - U10 b
09h15: SC OLVE - U8 a
zondag 8 december 2019 
14h30: K. Gr. Ro. Katelijne - 1é pl.

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

Te huur: 2 slpk. app. Veld-
str. 8/1, onm. beschikb.
GSM 0479 381 137

Man zoekt tuinwerk, 
s c h i l d e r e n ,  k l u s j e s . 
0488/591 112

Ik zoek werk: poetsen, 
strijken en honden uitla-
ten. erv. 0487/323 414

Ik  zoek  werk ,  tu in , 
schoonm., laden & lossen, 
constr. 0466/271 209

Te koop: Handgeknoopt 
Perzisch tapijt. 2,5m di-
agonaal. Tel. na 18u. 
03/651 89 95

Te huur: 2 garageboxen 
Oude Baan n. nr 147, gn 
licht. €85, vrij.
0495/214 041

Te koop: Alu. velgen 
+ winterbanden Dun-
lop 185/65R15 z.g.st. 
0478/235 505

Klusman, inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit. Erv. & ref. 
0486/944 454

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit. Hardwer-
kend, ref. & erv. 0466/044 
475

EPC/Elektr. keuring, 
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404

Medische pedicure. 
Dames en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmas-
sage, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure 
€25. Ervaring , enkel op 
afpraak, evt. weekend. 
0496/908 029. Eva Strijbos

Brandhout te koop: eik, 
beuk en berk. Thuis gele-
verd inl. 0476/286 822

Te koop: Wegens ouder-
dom en kleiner wonen ver-
sch. antieke voorwerpen 
en meubelen. 0479/537 
079

Na een leven altijd tus-
sen de mensen, en na 
operatie alles weggevallen 
zoek ik een goede vriendin 
of vriend met een grote 
culturele en maatschap-
pelijke belangstelling voor 
evt. reizen of literatuur. Ik 
kijk belangstellend uit. P.b. 
of bel 0495/693 644

Vorige maandag werden de sleutels van 2 nieuwe interventie-
combi’s (Volkswagen Transporter) voor de lokale politie van 

met de nodige technologie in functie van de veiligheid, het ge-
bruiksgemak en comfort van de medewerkers. Ze zijn voorzien 
van een volledige geluids- en lichtinstallatie zodat ze op een 
goed zichtbare en veilige manier voor de andere weggebruikers 
snel kunnen aanrijden bij dringende noodoproepen. 
Mobiel werken met de Focus app
Vanuit de combi’s kunnen inspecteurs met de Focus app alle 
databanken (strafregister, rijksregister, databank met nummer-
platen, enz.) raadplegen alsof ze op kantoor zouden zitten. Met 
tablet en laptop krijgen de medewerkers bovendien toegang tot 
het informaticasysteem van de geïntegreerde politie waardoor 
ze al een heel pak van de administratieve afhandeling kunnen 
afwerken ter plaatse. 
Slim Blauw (meer) op straat door Focus

geïnformeerd de baan op en kunnen de administratie sneller en 
in één beweging afhandelen. Ook hun slagkracht verhoogt als ze 
alle informatie meteen voorhanden hebben in het bestrijden van 
onveiligheid en criminaliteit.

zodat de informatie en communicatie niet in verkeerde handen 
kan vallen.

NIEUWE INTERVENTIECOMBI’S
VOOR LOKALE POLITIE

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

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

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen

sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 

behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.300 ex. 

Bij B-loved vind je 
liefde vr het leven.

Nr1 RelatieBureau 
voor BeNeLux

Afspraak in je buurt? 

+32 474 263 751

DIT JAAR VIER 
JE KERST MET 2

www.b-loved.com

TE HUUR
MARIABURG

Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en 
lichte tweeslaapkamer ap-
partementen met tuin en/
of terras incl. autostaan-
plaats. Centrale doch rus-
tige ligging. Kwaliteitsvolle 
afwerking, huurprijzen 
vanaf € 825/maand provi-
sie € 65/maand.

Voor meer informatie 
0473/457 737

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

super8, DV) op dvd
Omnivid videoproducties

0497 489 457

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-

ferenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125  

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Te huur app. MtH 2eV. 
1 slpk, 1 bdk., 1 liv., met 
open kkn, balkon + 2 au-
tostnpltsen. € 585 p/mnd. 
0475/897 634

Te huur: Brass. C. klein 
glv. app. 1 slk. alsook app. 
1e V. lift, 2 slk. Donksest. 
14. Inl. 03/651 77 68

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw, ook strijken. 
Niet rookster. Werkt heel 
netjes. 0484/476 829

Verkoop kerstbomen op 
het veld. Eikendreef 65, 
Gooreind. Tijdens week-
end 9-17u. Tel. 03 663 
70 49 

Te koop gevraagd: paar-

en geiten. Tel. 0498/714 
812

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812
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16 november 2019
Winnaars aankoopbon € 90

VOLGENDE EDITIE BRASSMAAKT

ZATERDAG 25 APRIL 2020

Mevrouw Alens
Mevrouw Bal
De heer De Wilde
Mevrouw Denis
De heer Goyvaerts
De heer Haes
De heer Lambrechts
Mevrouw Laport
De heer Lemmens
Mevrouw Leysen
Familie Michiels
Familie Scharlaken
Mevrouw Van Mol
De heer Van Os
Mevrouw Van Osta

KERSTBOMEN

PERKPLANTEN
VASTE PLANTEN

KRUIDEN 

Stofzandstraat 41 | 2920 Kalmthout 
0472 96 06 81 | info@mercaflora.be

www.mercaflora.be

 Plantenkwekerij

MERCAFLORA

Wij leveren ook aan huis !

NORDMANN
1m25 tot 3m50

OMORIKA
(zilverspar)in pot - 1m25 tot 3m

KERSTKRANSEN30 cm tot 1m

Alle dagen openvan 9u tot 17u

Sint-Jozefparochie - Driehoek
Stiltemoment woensdag 11 december om 19.30 u. (kapel). Thema: Wandelen in het licht, sterker dan de duisternis (advent). Druk, druk, 
druk. We horen het elke dag. We hollen en jagen door onze dagen, terwijl we soms geen hand voor ogen zien. Wat een contrast als we 
zouden kunnen wandelen in het licht. Rustig zodat het Licht de tijd krijgt om tot in onze ziel door te dringen. Wat een zaligheid: wandelen. 
Niet op de tast onze weg door het leven vinden, maar dankbaar om het Licht dat voor ons schijnt. Het kerstverhaal vertelt het ons: dat niet 
alles wat groot en zwaar is voor een rooskleurige toekomst zal zorgen. God kijkt naar ons door de ogen van een mensenkind. Hij wandelt 
met ons mee, door pijn en vreugde heen. Zoals wij, soms nog met kinderpasjes, mee de weg gaan van hen die niet vooruit geraken. Samen, 
met de kracht van solidariteit, kunnen we het Licht aan elkaar doorgeven. Dan is er vertrouwen en een rustgevende stilte. Iedereen welkom!

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Horlogebandjes 
Juwelier Denys & Co

Bredabaan  246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Man zoekt werk, poetsen, 
strijken, tuinw., klusjes. 
Eng. 0465/165 694

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien en vellen 
van bomen. 0497/284 395
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

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
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
MERKSEM: Distelhoek 2A - Appartement 1ste V–R met 
hal, woonkamer, WC, badkamer, keuken met terras, 2 
slaapkamers, kelder en autostaanplaats.
MERKSEM: Zwaantjeslei 59 – bouwgrond met garage 
– groot 270 m²

Opfrissing VERKEERSREGLEMENT 
voor 55-plussers en zowel voor 

Gezocht: Mijn zusje (4) en 
ik (7) zoeken een lieve op-
pas die ons op maandag 
en donderdag op school 
kan komen ophalen en 
lekkere spaghetti kan ma-
ken. Mama of papa zijn 
thuis om 18.30u. Bel mijn 
mama op: 0479 609 788

Bordje theater? Dood-
graag. Zie op www.ktu-
na.be en reserveer snel. 

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

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

Tuinonderhoud, 60+er: 
grasmaaien, snoeien, bla-
deren opruimen, klusjes 
in de tuin, onderhoud, 
spitten, zaaien, planten. 
Bestelwagen, aanhang-
wagen. 0471 726 667

SVB Driehoek
6 december 2019

7 december 2019

8 december 2019

Te huur: Brass. C. mooi 
mod. app. 1e V gar. Hof-
straat 40. T. 03/651 77 68

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

BUSREIS NAAR BAD NEUENAHR-AHRWEILER
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
ZUSTERS VAN ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 29
In een zeer rustige buurt gelegen, te moderniseren 
grote woning met 4 slaapkamers (mogelijk 5), 
living, 2 keukens, 2 badkamers, 3x toilet, bureel, 
inpandige garage, kelder en ruime tuin. Geschikt 
als kangoeroewoning. EPC: 313

€ 345.000

MERKSEM
VAN PRAETLEI 44 - 3DE
Zeer goed gelegen appartement op de 3de 
verdieping met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer en 1 slaapkamer. Cv ketel gas 
(condensatie 2017). Centrale ligging nabij winkels 
en openbaar vervoer. EPC: 1051

€ 69.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

EKEREN      TE HUUR

BRECHT EKEREN

SCHOTEN

MERKSEM

KAPELLEN

KAPELLEN    TE HUUR

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 299.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgr. voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomg.op 
kleine afstand van centrum Van Brasschaat. Mog. 
bebouwing van max 60 m² met bijkomend verd. en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 85.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 259.000

KORTESTRAAT 9 - GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersap-
partement met 2 slaapkamers, achtertuin met 
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle 
hedendaags comfort aanwezig. Aangename 
ligging te ‘Brasschaat- Kaart’ nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij 
te kopen mits meerprijs. EPC: 371
€ 315.000

BREDABAAN 1081
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin in 
Centrum van Maria-ter-Heide. Goed onderhouden 
eigendom, mooi aangelegde tuin met achter-
uitgang naar Brechtsebaan. Alle hedendaags 
comfort aanwezig. EPC: 355

€ 249.000

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 395.000

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

KLIMOPDREEF 13
Recente OBB (2010) met 3 slaapkamers, inpandige 
garage en aangelegde tuin. Verzorgd eigendom, 
netjes onderhouden, instapklaar en voorzien van 
alle hedendaags comfort. Zeer rustig gelegen in 
een mooie landelijke woonomgeving op kleine 
afstand van centrum Sin-Job-in-’t-Goor. Gunstig 
EPC! EPC: 145
€ 398.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000

PACHTHOEVELAAN 17
Geren. app. gel. in rustige woonwijk nabij centrum 
en park De Bist. Dit ruime app. van 105 m² is 
voorzien van 2 slpks, bureel/dressing, nwe kkn en 
bdkr, ruime liv. en gastentoilet. Op het glvl gar. met 
autom. poort en extra park. pl. ervoor en berging/
waspl. met toegang tot de tuin. Energiezuinig! Alle 
nutsv. zijn individ.! Beschikb.1 februari 2020. EPC: 97
€ 797 + kosten € 52

ANTWERPSESTEENWEG 86
Recent duplexappartement in het hartje van 
Kapellen, ingericht met moderne degelijke 
materialen, zeer ruime plaatsen. Beschikbaar 
01/02/2020. Mogelijkheid tot het bijhuren van een 
garagebox. EPC: 118

€ 730 + kosten € 65

HEIDESTRAAT 108
Mooie alleenst. villa met een grote tuin met zwemb. en 
poolhouse. Ruime inkomhal, een grote liv. met open 
haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe 
kkn met aansl. een mooie veranda-lfrmte , een inger. 
bdkmr met ligbad en douche en een inp. garage, 3 slp-
ks, dressing en berging en strijkkmr en een sanit. rmte. 
Een aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

ANTWERPSE STEENWEG 36
Karaktervolle HO-villa met rieten dak gelegen in 
het centrum. Dit gerenoveerde eigendom beschikt 
over 3 ruime slaapkamers, nieuwe keuken, auto-
staanplaats achteraan en tuin met terras. Ruime 
voorraad- en wijnkelder. Nieuwe cv-installatie op 
gas, mog. tot extra slpk(s) op zolder, nieuwe dub-
bele beglazing en elektriciteit is conform. EPC: 298
€ 329.000

KROKUSLAAN 1 - 2DE
Zeer gunstig gelegen app. op de 2de verd. met een 
inkomhal en apart toilet, een ruime liv. van 36 m², een 
mooie inger. kkn, 2 grote slpks en een luxe inger. bdkr 
met ligbad, dubbele lavabo en aansluiting voor wasm. 
en droogk. is voorzien . Op de zolderverd. is er een apar-
te bergruimte. Er is mogelijk een aparte garage bij aan te 
kopen. Dit app. geniet van een hoge afwerking! EPC: 543
€ 237.500

DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijn-
ruimte (78m²). Op de eerste verdieping is een living, 
open eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 
slaapkamer en achteraan een ruim nieuw terras 
(18m²). Instapklaar! Op wandelafstand van winkels, 
openbaar vervoer en scholen. EPC: 822
€ 169.000

HOEVENEN

‘S GRAVENWEZEL    TE HUUR

STABROEK

HOEVENEN

WIJNEGEMSTEENWEG 30 - GLV
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers in cen-
trum van ‘s Gravenwezel. Mooie ruime étalage. 
Geschikt voor vele doeleinden.Handelsruimte ca. 
45 m² en kelderruimte ca. 25 m².

€ 700

MISPELAARLAAN 45
Nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers, zuid tuin met 
achteringang. 2 parkeerlplaatsen via de Esdoorn-
laan. EPC: 59

€ 1.200

MARKT 6
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. EPC: 49

€ 299.000

STABROEK
SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, garage 
en tuin van 170 m² gelegen in een rustig straatje vlakbij 
het centrum van Stabroek. Alle nutsvoorzieningen zijn 
individueel. EPC: 819

€ 169.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

MERKSEM
JOZEF MULSSTRAAT 42 - 2DE
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 2de verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. (verhuurd aan € 575 + € 30 
onkosten). EPC: 625

€ 140.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN      TE HUUR

BIST 185 - 1STE
Mooi appartement met 2 slaapkamers en zuid 
gericht terras. Beschikbaar 01/02/2020. EPC: 374

€ 625 + kosten € 45
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN     
BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning in een rustige woon-
wijk nabij winkels, scholen en openb.verv. Gezinswo-
ning met 3 slpks, polyval. rmte, veranda met airco en 
trap naar de ZW-gerichte tuin en gar. met autom. sect. 
poort. Overal dubbele beglazing met roll. of zonnew. 
Elektr. is conform. Parkeergel. voor 2 wagens op de oprit. 
Recente cond. brander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 275.000

(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

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

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

DE LEZER vzw
Programma december

• Dinsdag 3 december om 20 uur in De Bibioase (achterzijde 
hoofdbib), Bredabaan 407 Brasschaat DE KEUZE VAN DE 
LEZER Frans VAN DEN BERGH (Standaard Boekhandel 
Brasschaat) praat met Jacques Decru (De Lezer vzw) over 
zijn tien favoriete boeken. (Gratis - reserveren gewenst: info.
bib@brasschaat.be). • Donderdag 12 december om 20 uur 
in De Ruiterhal, Azalealaan 6 Brasschaat LITERAIR CAFE - 
MAJD KHALIFEH  Majd Khalifeh praat over Herboren - Hier 
komt de nieuwe Belg. Hij si VRT-specialist Midden-Oosten en 
Noord-Afrika en documentairemaker. In Herboren vertelt Majd 
Khalifeh hoe hij als jonge, staatloze Palestijn alleen in België 
terechtkwam. Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van 
‘Iedereen wereldburger’. • Donderdag 19 maart om 20 uur in 
de Ruiterhal, Azalealaan 6 Brasschaat LITERAIR CAFE - EEN 
DUBBELGESPREK met Diane BROECKHOVEN en Walter 
VAN DEN BROECK -Van Diane Broeckhoven verscheen najaar 
2019 Kroniek van een overzichtelijk jaar een erg persoonlijk 
dagboek waarin ze terugblikt naar hoogte- en dieptepunten uit 
2018. -Walter van den Broeck publiceerde in dezelfde periode 
Niets voor de familie het verhaal van de zoektocht naar zijn 
stiefoom Jaak Jacobs, architect, antiquaar en stiefvader van 
Hugh C. Pernath. Diane Broeckhoven en Walter Van den 
Broeck lazen elkaars boek en praten erover in het literair café. • 
Kaartjes €5,- (vriend €4,- kassa +€1,-) in de bib of www.cultuur-
centrumbrasschaat.be Literaire cafés worden georganiseerd 
door De Lezer vzw, de gemeentelijke bibliotheek en Cultuur-
centrum Brasschaat. Met de steun van Literatuur Vlaanderen.

Opruimen van huizen, 
appart.,  garage, enz. 
Kleine afbraakwerken. 
0474/204 607

Te koop: Winterbanden 
Berlingo Michelin + velg 
Alpin. €250 0475/980 358

Paul Hewitt uurwerken 
Juwelier Denys & Co
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te huur Ekeren Donk: 
Groen app. 1e V. 2 slpk, 
open ing. kkn, badk/dou-
che, terr. onbemeub. €680 
gem. p.o.t.k. 03/652 06 73

Poetsvrouw met erva-
ring en referenties zoekt 
nog werk. Alle huishou-
delijke taken, poetsen, 
strijken, boodschappen 
enz... 0486 214 615

Dringend te koop we-
gens verhuis: kast & tafel, 
6 stoelen: € 625, zetel 5 
pers. m/longchair: € 595, 
1 pers. boxspring-bed: € 
445, alles lichtgrijs.0495 
244 777

Comp. probl. Ik kom 
a. huis herst.  Sneld. 
0496/383 015.  Verk. 
comp. op maat

Schilderw., gypr., lam., All 
soorten bezet. schilderkl. 

437

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te koop gevraagd: Oude 
Berke l  Sn i jmach ine . 
0496/533 827

Ambachtelijke pralines 
“La Praline” Isabellalei 87, 
Ekeren tussen 15u-17u

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassage, 
evt. vernis. Ingegr. nagels, 
eksterogen, lak, kalkna-
gels. Manicure €25. Er-
varing , enkel op afpraak, 
evt. weekend. 0496/908 
029. Eva Strijbos

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
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Halfopen bebouwing met inpandige garage op 390 m³ grond.
Uw echte “thuis” volledig met smaakvolle en degelijke materialen afge-
werkt en ingericht en reeds volledig geschilderd. De woning beschikt 
over een inpandige garage, leefruimte met volledig ingerichte keuken, 
wasplaats en berging, 3 slaapkamers en ruime badkamer met toilet 
en apart toilet op de gelijkvloers en een tuin.Gelegen op een rustige 
locatie en toch nabij het centrum van Wuustwezel.

VP: € 355.000

PRACHTIG NIEUWBOUW WONING
instapklaar – totaal afgewerkt sleutel op de deur

0497/52.56.57   -   info@bvba-vvs.be   -   www.bvba-vvs.be

VVS bvba
Projectontwikkeling

& Realisatie Bouwprojecten

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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

Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be
Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  -  Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  -  Zaterdag: 09u-12u

Realisatie voor BE Bouwonderneming
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

Spaar mee met de eindejaarsactie 
van project2990!

Niet minder dan 84 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 
afstempelen. 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 2020 besteden bij de deelnemende handelaars. Tij-
dens de gemeentelijke nieuwjaarsdrink op zaterdag 4 januari 2020 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!

Te koop: Aanhangwagens 
dvrs gesloten v mobilhome 
Zandvliet op afspr. Roca 
0473/193 453. Als nieuw 
ex faill.

Winter Rommelmarkt
Wanneer: 28-12-19: 9u tot 
17u, 29-12-19: 9u tot 17u
Waar: D’oude Kerk, Lage 
Kaart 644, 2930 Bras-
schaat. Inkom: € 2 met 

thee. Standgeld: € 6/m. - 2 
dagen. Binnen: € 4/m - 1 
dag, buiten: € 2/m dag. Er 
kan vrij. opgesteld worden. 
Info en inschr.. E-mail: ste-
fan.vanwerde@outlook.
com - Tel. 0493/825 756

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Callebaut sint chocolade 
la praline. Isabellalei 87, 
15-17u.

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 562

Te koop: Charmant Huis/
Bel-etage, Bossaersstraat 
43 Brasschaat 3slpk, zeer 
ruime garage, ruime tuin, 
ruime terrassen aan de 
bovenverdiepingen. In-
stapklaar. Voor meer info 
immowebcode 8446837.



SINTERKLAAS BEZOEKT BRASSCHAAT
... en wordt onder zéér grote belangstelling verwelkomd in Patio Donk, TC Park, de Bredabaan in het Centrum en op het gemeentehuis
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Brasschaat – Luxe appartement van 200m² op de tweede verdie-
ping van ‘Pendennis Castle’ , een uniek project op toplocatie in het 
centrum van Brasschaat. Rondom het appartement bevindt zich een 
terras van ca. 73 m² bereikbaar via de leefruimte en slaapkamers.
Vg/Wg/Gmo/Gvv/Gvkr – EPB in opmaak – niet overstromingsgevoelig

Kapellen - Op loopafstand van het centrum, in domein “Willaard”, 
gelegen, prachtig gelijkvloers appartement van ca. 160 m² met on-
dergrondse autostaanplaats en een ruime berging.
Het appartement is ook te huur aan €1800/maand.
Vg/Wp/Gmo/Vg/Gvkr – EPC 417 kWh/m² UC 2093901- niet overstromingsgevoelig

Kapellen - Riant en luxe nieuwbouw appartement op een fraai 
parkdomein met een grote leefruimte, overdekt terras, 2 slaap-
kamers met elk een badkamer en een ondergrondse afgesloten 
garage, berging en parkeerplaats.
Vg/Wp/Vg/Gmo/Gvkr –EPB 79 UC 00024/A24/A001 – niet overstromingsgevoelig

Kapellen - Op loopafstand van het centrum, in domein “Willaard”, 
gelegen, prachtig gelijkvloers appartement van ca. 160 m² met on-
dergrondse autostaanplaats en een ruime berging.

Vg/Wp/Vg/Gmo/Gvkr – EPC 417 kWh/m² UC 2093901 – niet overstromingsgevoelig

Kapellen - Luxueus ingericht app., schitterend gelegen in het cen-
trum van Kapellen met zicht op park met o.a. ruime leefruimte met 
terras, ingerichte keuken, 1 slaapkamer, mog. voor 2de slaapkamer, 
ingerichte badkamer, ondergrondse autostaanplaats en berging.
Vg/Wg/Vg/Gmo/Gvkr – EPC 178 kWh/m² UC 2201056 – niet overstromingsgevoelig

895.000 euro 495.000 euro 695.000 euro

op aanvraag895.000 euro375.000 euro

www.allure-re.com

Kantoor Brasschaat: Dokter Roosensplein 41

Kantoor Essen: Nieuwstraat 54,

Hoofdkantoor: ‘De Valk’
Heidestatiestraat 2 - 2920 Kalmthout - Heide

Tel. 03 666 30 66

Schoten - Luxe villa-appartement met prachtig zicht op park-
domein “Iepenburg” met groot overdekt zonneterras en 2 riante 
slaapkamers met elk een eigen badkamer en dressing.

Vg/Gvkr/Wp/Gmo/Vvg – EPC 140 kWh/m² UC 02294 – niet overstromingsgevoelig
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Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide

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):
7-8/12 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

7-8/12 Slegers Cathy 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.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 10

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

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

GFT

MAANDAG   2
D I N S D A G    3
WOENSDAG   4
DONDERDAG    5
VRIJDAG     6
ZATERDAG     7

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

MAANDAG   9
DINSDAG   10
WOENSDAG  11
DONDERDAG  12
VRIJDAG     13
ZATERDAG   14

Ophaling huisvuil december

Ophaling huisvuil december

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN 
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM

Een fruitboom in elke tuin – keuze en verzorging
lezing door Marc Van Gils. Dinsdag 10 december 2019. In elke tuin hoort minstens één fruitboom. 
Hij biedt doorheen het jaar een pallet van geuren en kleuren, insecten en vogels, vitaminen en 
smaakbommen. Appels, peren, pruimen en kersen zijn altijd lekkerder als ze zelf gekweekt zijn. 
Dat is niet louter inbeelding, want aan de versheid en het ideale tijdstip van het oogsten kan geen 
enkele winkel tippen. Voor we het plezier van het plukken, eten, delen en conserveren kunnen 
ervaren, moeten we eerst de juiste soort kiezen, planten, bemesten, snoeien. Dit is allemaal niet 
zo eenvoudig, maar het succes hangt er wel van af. Daarom organiseert Velt Brasschaat één the-
oretische en twee praktische lessen waar ingegaan wordt op vragen als: • Welke fruitboom kies ik?
• Hoe en waar plant ik een fruitboom?
• Hoe verzorg ik mijn fruitboom?
• Snoeien: waarom, hoe en wanneer wintersnoei: hoe groeit een fruitboomzomersnoei: voordelen, 
hoe beginnen we eraan
Theorie: Emino, Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat Aanvang: 20 uur
Prijs: leden 15 €, niet-leden 30 € – voor de lezing + de praktijklessen winter- en zomersnoei. praktijk: 
in een boomgaard, meer details over plaats en tijdstip volgen later • wintersnoei zaterdag 15/02/2020
• zomersnoei zaterdag 5/09/2020. Inschrijven voor 10 december door overschrijving op rekening-
nummer Velt-Brasschaat BE85 0010 6809 6706 met vermelding ‘snoeiles’ en uw ‘e-mail adres’

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. E.G.

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk thuis ge-
bracht. 0484/ 600 866

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de ver-
diep, grote living, slaap-
kamer, dressing of bureel, 
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 745 (water-lift inbe-
grepen) tel 0470/313 126

Vrouw zoekt werk, huis-
houdhulp, schoonm., baby-
sit, strijken. 0465/545 858

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co 

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Gepensioneerd. Zoek 
werk/bezigheid. Admini-
stratief werk. Veel ervaring 
in verzekeringen. Dage-
lijks voormiddag, maar be-
spreekbaar. 0476 205 515 

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, uit-
doen hagen en struiken. 
0474/204 607

BURGERLIJKE 
STAND

Milou Peeraer, 23 november 2019, Brasschaat

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse 
Film de mensen blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing 
gezocht en gevonden. Vanaf nu kan je een geboorte of overlijden via 
onze website of op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de 
rubriek die weer zijn vaste plekje naast de wachtdiensten heeft inge-
nomen.  Op de startpagina van onze website is een opvallende 
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 575/mnd € 320.000

€ 365.000,- € 495.000 € 349.000

€ 389.000

TE HUUR:
Brasschaat, Magdalenalei 93 2V

TE KOOP:
Brasschaat, Augustijnslei 42 glv

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 208

TE KOOP:
Antwerpen, Nationalestraat 62

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 1

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 17 1V

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 2eV  1 slpk gar inbegr 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:281 kWh/m²

Glvl app 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:299 kWh/m²

nieuwbouw app 1eV lift 2 slpk staanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:76,69 kWh/m²

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²  

Penthouse 5eV 3 slpk gar lift 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:240 kWh/m²

nieuwbouw duplexapp  1 en 2v 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:161 kWh/m²

* 3 maanden gratis + 9 betalend op uw 1e jaarpremie als u intekent tussen 23/09 en 30/11/2019. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie een 
nieuwe woningverzekering Cocoon, met of zonder bijkomende opties en mits aanvaarding van het risico.

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

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekerings-onderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW 
BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL 09/2019

   WONINGVERZEKERING

Woningverzekering

*GRATIS
3 maanden

Bij DVV Verzekeringen luisteren we 
naar u en helpen u met het beheer van 
uw verzekeringen. Een hele geruststelling, 
zeker als het eens echt mis gaat.

Neem tussen 23/09 en 15/12/2019 
een woningverzekering Cocoon en 
krijg 3 MAANDEN GRATIS*.

Kom langs in ons kantoor of kijk snel op 
www.dvv.be. Wij helpen u graag.

Oef, een mens.

MATRIX NV
Bredabaan 661  
2930 BRASSCHAAT  
03 650 10 20 
www.matrixnv.be

40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

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.

Kerst op Den Driehoek
Kerstwandeling KWB -  Kerstcafé in zaal Drieheem

Op vrijdag 13 december organiseert  KWB Driehoek voor de 12de maal een Kerstwandeling doorheen de wijk 
Driehoek. Je geniet van een welkomstdrankje, een overheerlijke pannenkoek, lekkere chocolademelk en warme 
glühwein.  De wandeling wordt  opgeluisterd door een optreden in de sporthal en vertellers langsheen het parcours. 
Er zijn 4 wandelingen voorzien met start om 18u30, 19u00, 19u30 en 20u00, vertrek en aankomst in zaal Drieheem, 
Rerum Novarumlei te Brasschaat. Inschrijven is verplicht en kan van 15 november tot 10 december 2019 bij Walter 
Vereecke op GSM:  0477/645.273 of per e-mail:  walter.vereecke@gmail.com. Kostprijs is €3 per persoon. Vanaf 

-
bije Kerstmarkten bekijken. Je krijgt tevens een nostalgische terugblik op de 35-jarige  werking van het kerstcomité.

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren,in-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. • Snelle en 
correcte afhandeling • Ook 
met schade of zonder keu-
ring • Contante betaling • 
Steeds bereikbaar (7d7 
en 24h/24h) Tel. 0476/345 
800

Dakwerken: Alle klei-
ne dakwerken, garage, 
tuinhuis, goten, enz. Ook 
herstellingen. 
0474/204 607

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Te huur: luxe app. 2e 
V met lift, zonnige liv., 2 
slpk, gr. badk., ing. kkn, 
kelder., gar., Molenweg 11, 
Brasschaat. €845 + €50. 
Tel. 03/605 90 01. Enkel 
rustige personen.

Klusje dat maar blijft 
liggen? Tuin die maar niet 
onderhouden geraakt, bel 
mij. 0486/53.30.74 Fac-
tuur mogelijk

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Te koop: Droog brand-
hout,  thuis gebracht. 
0495/914 096
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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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

In Avondtoilet de pijplijn 
induiken? Doodgraag. 
Magisch realistische ko-
medie. Surf www.ktuna.
be en reserveer.

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be
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Verkopen?   Verhuren?

Op zoek  naar vastgoed?


