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O P E N  VA N  9 . 3 0  TO T 1 8 . 0 0  U U R  •  M A A N D A G  G E S L O T E N

ZONDAGEN 15 EN 22 DECEMBER 
OPEN VAN 10 TOT 17 UUR

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

MAAK ZELF UW FEESTKLEDING!

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

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

Geef
plezier cadeau.

BUNDEL EN BESPAAR

€ 150,-
BOSE SOUNDBAR 700
+ BASS MODULE 700

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34
Open: maandag tot zaterdag van 10-18u.

OP ZOEK NAAR EEN

kerstcadeau?

Dames • Heren

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

MOOI

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

Koop je een kostuum
bij ons, dan krijg je

 en
 cadeau!

KOSTUUM
ACTIE
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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

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

K&M

schoen- en
slotenmakerij

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

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

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)

KERSTMIS OOK VOOR KANSARMEN 2019
In Brasschaat leven helaas ook mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.De actie 
“KERSTMIS OOK VOOR KANSARMEN 2019” wil deze mensen in Brasschaat bereiken. Deze 
actie bestaat reeds 21° jaar en is gestart door de vereniging Hoge Akkersbloei V.Z.W. (H.A.B.) 
De vereniging H.A.B werkt hiervoor samen met Kabas (VZW Netwerk Kansarmoede Brasschaat) 
en verschillende middenstanders van de wijk Kaart. Jaarlijks rond kerstmis leveren zij etenswa-
ren aan Kabas. Kabas kan hiermee een 60 à 65 gezinnen voorzien van een kerstpakket. Elke 
schenking, hoe klein ook, is een grote steun voor deze actie! Wil je deze actie mee steunen? Dat 
kan door een gift te doen op het speciaal rekeningnummer: H.A.B. vzw Brasschaat BIC CODE 
: KREDBEBB IBAN : BE90 7430 4301 1632. Met de vermelding “ Kerst voor kansarmen 2019”. 
H.A.B  en Kabas danken U bij voorbaat. meer info. Hoge Akkersbloei V.Z.W. | tel. 03 652 08 69 
| herman.rondeaux@telenet.be
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Uw online reputatie  
in goede handen

U wilt toch ook dat u goed voor 
de dag komt? Wat als er in de 
zoekresultaten berichtgeving staat 
die negatief is en onterecht onder 
uw naam verschijnt?
 
Delete.be verwijdert gegevens  
uit websites en artikels uit Google 
en andere zoekmachines die 
niet stroken met uw reputatie.
Ons professioneel Delete.be 
team werkt voor resultaten die 
tellen: uw beste reputatie online 
gegarandeerd.

Contacteer ons voor meer informatie. 
Contact@Delete.be

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

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

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

Sushi op de
ideale koude
temperatuur
voor meer dan
30 minuten!

GROTE KOUDE SERVEERSCHAAL

GROTE WARME SERVEERSCHAAL

Paëlla op de
ideale warme
temperatuur
voor meer dan
30 minuten!

W
ARM

KOUD

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Droog brandhout thuis 
gebracht per klein hoe-
veelheid. 0495/914 096

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

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

Te  k o o p :  A l u .  v e l -
gen + win terbanden 
Dunlop 185/65R15 z.g.st. 
0478/235 505

WINTEROPRUIMING
Zaterdag 14 december

KOPPELVERKOOP TOT 50% KORTING 
Women - Kids - Baby

Bredabaan 328, Brasschaat,          Paddestoel Brasschaat
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De glazenwasser bvba

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

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

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

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

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

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

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!

Get a showroomshine, every time

Gespecialiseerd in het 
professioneel reinigen van auto’s

Voor gratis offerte: 0477 550 204

Van Hemelrĳcklei 66, 2930 Brasschaat
Op dit adres ook autostaanplaatsen te huur € 80,00 per maand

U kan ons ook volgen op facebook

Polieren: wegwerken oppervlakkige krassen
Reinigende kleibehandeling

Coating: lakbescherming
Dieptereiniging interieur

Een spannend en leuk recreatief speelseizoen werd op 29 novem-
ber afgesloten met de huldiging van de kampioenen. Wij bowlen 
onder elkaar elke laatste vrijdag van de maand vanaf 20.00u in de 
Bleu Ball. Heb je zin om met ons mee te spelen?  Je bent meer dan 
welkom. Contacteer Robbie van Bourgonie 03 651 39 87.
Foto: Maria Van Der Kerken, Jef Spillebeen, Annie Pauwels, Robbie 
Van Bourgonie, Ronny Martens, Vic De Schepper , Eric Lacroix, Tobie 
Van Geldorp, Cyriel De Cuyck, Luc Van de Weyer en Joyce (Blue Ball)

KWB DRIEHOEK VIERT DE 
BOWLINGKAMPIOENEN 2019

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

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

Leegmaken
van 

huizen

Sterfgevallen, kelder, 
zolder, garage, 

magazijn, inboedels

EINDELIJK LEEG
0484/429 232
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Leuke en unieke 
dingen voor 
jezelf of om 

cadeau te geven.

Tel samen met 
Combidee af naar 

kerst: maak elke dag 
kans op een 
mooie prijs!

Vanaf 4 december is de winkel elke dag geopend!

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Wij w
ensen u prettig

e feestdagen

OLO vzw uit Brasschaat zet al 11 jaar in op hippotherapie, dat is 
therapie met paarden. En voor dat werk worden ze nu beloond 
met de prijs ‘Fonds Lode Verbeeck’. Dat Fonds, beheerd door 
de Koning Boudewijnstichting, steunt innoverende hippothera-
pie-projecten in Vlaanderen. Op vrijdag 29 november mocht 
een aantal OLO-medewerkers de prijs in ontvangst nemen. De 
jury was onder de indruk van hoe OLO de ‘horseboy methode’ 
inzet voor de kleutertjes en kinderen van haar buitengewone 
basisschool TRIOLO. Zo schakelen ze de paarden in om weinig 
taalvaardige kinderen met autisme te leren communiceren. ‘De 
resultaten zijn erg mooi’, verduidelijkt hippo-verantwoordelijke 
Cindy Wijnants. ‘Het is soms overweldigend om te zien hoe kin-
deren die erg moeilijk communiceren, heel geleidelijk een band 
opbouwen met de paarden, en daardoor ook taalkundig-com-
municatief evolueren.’ OLO vzw is erg blij met deze erkenning. 
Met de 5000 euro die aan de prijs vasthangt, zullen ze 2 nieuwe 
therapiepony’s kopen. Zo kunnen 2 oudere paarden van een 
welverdiend pensioen genieten. 

HIPPOTHERAPIE OLO VZW
UIT BRASSCHAAT WINT PRIJS

 ‘FONDS LODE VERBEECK’

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

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

www.ikverdienbij.be 

INBOEDEL
OPRUIMING

van zolder 
tot kelder

Huizen - appartementen 
villa’s - magazijnen

Bij verkoop, verhuur, 
overlijden, echtscheiding, 

bij faillissement bedrijf.

0484/429 232
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Gedipl. pedicure & ma-
nicure komt aan huis. Ag-
nieszka. 0484/949 951

Vrw 64j. zkt vriend of 
vriendin met wagen om 
ng leuke momenten te 
beleven. 0498/491 833

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

Ktuna belt DOOD GRAAG 
tot in het hiernamaals toe. 
Een magische komedie 
te zien op 13,14,19,20 en 
21 december in ‘t Kerkske 
Kapellen. Een Avondtoilet 
productie. Reserveer via 
avondtoilet@telenet.be of 
www.ktuna.be.

ANTI-AGING 
BEHANDELING 

tegen de rimpels 
maakt u 15j. jonger

Promotie tot 3/1
i.p.v. € 85  €45

Bredabaan 469 
Brasschaat

The V.I.P. Studio 
Nicola

0465/208 541
Angelica

Te huur:  Charmante 
halfopen woning. Vlakbij 
Centr. Brassch. in zeer 
rustige straat. 2 grote slk 
& 1 kleine slk of dressing. 
Woonkamer met parket, 
veranda, keuken, terras, 
voor- & achtertuin, kelder 
& garage. Beschikbaar. 
1 jan. € 1320/mnd. T. 
0497/537 283

Inboedel- en garage-
verkoop 14, 15, 21 en 
22/12 van 10u tot 13u. 
Antwerpsesteenweg 234, 
Kapellen.

Te huur-Deurne, zonnig 
appart., 2e V., 2 slpk., ing. 
kkn., badk/douche, kl. terr. 
bij Rivierenhof/tram/bus, 
en shopping. 
03/326 13 87

Isoleren en afwerken 
van zolders /plafonds 
Green-Force BVBA 
0486 10 17 88

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

Te huur: App. te Gooreind 
1e verdiep: hal, woonk., 
ing. kkn, berg., badk., 2 
slpk, garage. 01/01/’20 
vr i j .  € 645/mnd. Tel . 
0475/939 802steunt startende handelaars

Bredabaan 894 • 2930 Brasschaat
0470/078.333

DE GLADDE PLOOI BRASSCHAAT
PROFESSIONEEL STRIJKATELIER 

VOOR PARTICULIER EN BEDRIJVEN
Geen tijd om uw strijk te doen? 

Contacteer strijkatelier De Gladde Plooi in Brasschaat 

DANKBETUIGING

Aan onze talrijke familieleden, vrienden, buren en
kennissen: graag willen wij u allen langs deze weg
nog eens van harte bedanken voor de wijze waarop

wij samen afscheid hebben genomen van
onze innig geliefde Maman

Christiane Willemssens
Weduwe van Albert Boucquey

Dank voor uw aanwezigheid, uw steun en alle blijken
van vriendschap en genegenheid.

Vanwege haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

demeyeruitvaart.be

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 met 
zeer vele originele ideeën staat al op onze website www.dakhuus.org. Kookcursussen allerlei, 
bijvoorbeeld Indisch koken, om je gasten nadien mee te verrassen. Een Hobby-cursus zoals 

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 

Voorjaar doorbrengen 
aan de Côte-D’Azur? 
Mooi nieuw gerenoveerd 
app. te huur per maand 
Info: 0477/456 770

Te koop: Zuid-Frankrijk, 
klein app. Prima gelegen 
en bereikbaar mt TGV. 
0475/963 757

Verkoop Kerstbomen op 
het veld Eikendreef 65, 
Gooreind tijdens weekend 
9-17u. Tel. 03/663 70 49

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

CONCERT "A TOUCH OF CHRISTMAS"
op 14 december 2019 in “CC dePOLYGOON” te Brasschaat

Het Pop- en Rockkoor KINDaMAGIC uit Kapellen onder de muzikale leiding van Max 
Smeets brengt “A Touch of Christmas” of een “Vleugje Kerst” naar Brasschaat.  Songs 
van oa Vangelis, Phil Collins, Queen en Coldplay zullen afgewisseld worden met vierstem-
mige kerstsongs zoals Jingle Bells, Christmastime again, enz… Wie de vorige editie van a 
Touch of Christmas heeft bijgewoond, weet hoe memorabel de cocktail van pop- en rock 
met een beetje kerstsfeer is. Dit jaar is naast het koor ook de Barnyard Big Band uit Essen/
Kalmthout paraat. Zij staan voor alles wat KINDaMAGIC ook belangrijk vindt, maar dan 
met instrumenten in plaats van stemmen: jazz, pop- en rockmuziek zo brengen dat de vonk 
overslaat en de zaal in lichterlaaie vliegt.
Dit concert gaat door op za 14 december in “CC dePOLYGOON” te Maria Ter Heide Bras-
schaat, om 15u en om 20u. Er zijn slechts 216 plaatsen per concert en de kaarten vlie-
gen nu al de deur uit. Kaarten bestellen aan 15€ kan op  concert@kindamagic.be of op 
0486/423484.

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

Ontvang een kortingbon van 

€10
per aankoopschijf van €50 ! 

* Niet cumuleerbaar met kortingkaarten (o.a. Verjaardagskaart, verhuiskaart,...) * Niet geldig op Cadeaukaarten en keukens 
* 1 kortingbon van € 10 per aankoopschijf vanaf €50 * Er wordt geen geld teruggegeven op de kortingbon van €10  * Geldig vanaf de dag na ontvangst kortingbon.

UITZONDERLIJK OPEN OP

ZONDAG 15/12 
van 9u. - 13u.

t.e.m. ZONDAG 15 DECEMBER van WOENSDAG 11 DECEMBER
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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

Veronique Sodano is een half Italiaanse, half Nederlandse 
zangeres.  In 2005 cum laude afgestudeerd aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag als jazz zangeres. 
Als Italiaanse kan ze als geen ander kerstvieren, met z’n 
allen aan een lange tafel lekkere dingen eten, drinken en 
gewoon bij elkaar zijn. Speciaal voor de decembermaand 
heeft ze haar lievelingskerstliedjes uitgekozen, van niet te 
vermijden klassiekers tot de minder bekende pareltjes en 
hier en daar een eigen lied. Dus voor wie van kerst houdt, 
of er juist tegenop ziet: kom genieten en meezingen met 
de mooie muziek die Veronique en haar band in een ge-
zellige ongedwongen sfeer voor jullie zullen spelen. zang 
Veronique Sodano, sax David Lucas, piano Rein Godefroy, 
bas Luciano Poli, drums Pim Dros

KERSTCONCERT “SHOP FOR THE PERFECT 
TREE” - VERONIQUE SODANO FEAT. DE BAND

17 december om 20u30

Speciaal voor de
lezers van de

1 + 1 GRATIS
twee tickets samen voor € 20.

KUNSTENCENTRUM VLAAMS FRUIT – LANGE NIEUWSTRAAT 81 – 2000 ANTWERPEN
WWW.VLAAMSFRUIT.BE - 03 231 71 81 – INFO@VLAAMSFRUIT.BE

in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen. 
Enkel telefonisch reserveren via 03 231 71 81 met vermelding 

van code “KERST” uit de Brasschaatse Film

kavellijntje Kristel Melis

Prins Kavellei 131c | 2930 Brasschaat
kristel.melis@outlook.com
Maak nu uw afspraak 0472 095 426

Afslankingsconsulente - voedingscoach

Afslanken in 2x 30 min. Per week

oefeningen voor maximale calorie-(vet) verbranding, Minder
pijnlijke spieren en gewrichten, stimulans voor de stofwisseling, 
vermindering van cellulitis. Met een gezond en aangepast voe-
dingsadvies zal u een gezondere levensstijl creëren, waardoor u 

door gediplomeerde voedings-gezondheidsconsulente.

Parfas.be  –  Donksesteenweg 248  –   Brasschaat  –  03/297.66.16

FEMMA BRASCHAAT CENTRUM
BEZOEK KERSTMARKT ESSEN (DUITSLAND) VRIJDAG 13 DECEMBER. 
Dit jaar bezoeken we de kerstmarkt van Essen ( Duitsland). Ongeveer 265 
kraampjes heten de gasten welkom. Hier vind je 1001 ideeën voor cadeautjes. 
De talrijke attracties maken het bezoek tot een belevenis voor de hele familie. 
Vier miljoen bezoekers komen ieder jaar naar Essen om de fantastische 
verlichte binnenstad te zien. We vertrekken om 8h45 aan de kinderopvang Tin-

23€ pp ledenprijs – 28€ voor niet leden. Inlichtingen en inschrijven bij Esther 
Weymeersch - – tel 03.3440796 of 0474.406922. Gelieve eerst in te schrijven 
en dan te betalen op de reknr  BE28 1030 4543 9720 van Femma Brasschaat

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

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

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
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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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EXEPTIONALLY OPEN ON

Christmas Day
D E  C O M P A G N I E

L U N C H  |  A P E R O  |  D I N E R

KAPELSESTEENWEG 471,  2180 EKEREN,  T. 03 689 81 89

Christmas Menu 25/12
Amuse

Gerookte zalm - Dille - Mierikswortel

Kreeften bisque

Hazenrug “Harlekijn”

Proeverij dessert

€ 55
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LEERLINGEN GO! TECHNISCH 
ATHENEUM BRASSCHAAT LEREN

STEVIG IN HUN SCHOENEN STAAN 
Vanaf dit schooljaar krijgen alle leerlingen van de eerste graad 
secundair onderwijs Rots en Water training aangeboden. Op 
deze manier wil het GO! Technisch Atheneum Brasschaat het 
mentaal welbevinden van de jongeren verbeteren en pesten 
voorkomen. Rots en Water is een wetenschappelijk ondersteun-
de weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes. De leerlin-
gen leren tijdens actieve spelen hoe ze voor zichzelf kunnen 
opkomen, kunnen omgaan met groepsdruk en zelfvertrouwen 
opbouwen. Zo vergroten ze hun welzijn en sociale en commu-
nicatieve vaardigheden. Elke les Rots en Water begint met een 
begroeting waarin de leerlingen beloven elkaar te respecteren 
en veilig te werken. Ze leren tijdens de oefeningen hoe ze ste-
vig kunnen staan of rustig blijven in een bepaalde situatie. De 

kringgesprekken. Ieder traject eindigt met het doorslaan van een 
houten plankje. Hierop staat een persoonlijk doel dat de leer-
ling wil bereiken. De school startte in het verleden reeds met 
dit project om een antwoord te bieden op de hulpvraag van de 
leerlingen. “Het is belangrijk om met leerlingen preventief aan 
de slag te gaan”, zegt de school. “Zo ervaren ze hoe ze kunnen 

wordt”. “De leerlingen van onze 1plus klas zijn laaiend enthou-
siast! Ze komen met plezier naar de Rots en Water les. Elke 
week vertellen ze op welke manier ze de oefeningen toepassen 
in hun dagelijks leven. Ze groeien naar elkaar toe en vormen 
een hechte groep. Met zo’n resultaat kunnen wij als school al-
leen maar gelukkig zijn.” 
 Enkele reacties: 
Rune: “Ik gebruik het in-en uitademen om rustig te blijven als ik 
een spel verloren heb.”
Silke: “Door STOP te zeggen heb ik al eens een ruzie kunnen 
oplossen.”
Arne: “Door de spelletjes heb ik beter leren samen werken.”
Louis: “Ik ben vroeger gepest geweest. Nu weet ik hoe ik hierop 
kan reageren, daardoor voel ik me sterker.”
Rune: “Als iemand me probeert te pesten, kan ik rustig blijven 
door goed te ademen en sterk te staan.”
Ann Van der Borght, Leerkracht LAV: “De overstap naar het 
middelbaar onderwijs is beangstigend en spannend. Ik heb mijn 
leerlingen heel erg zien groeien. Sterk leren staan en stop zeg-
gen heeft ervoor gezorgd dat ze hun mannetje kunnen staan in 
de grote school.” 
Melissa Schotmans, Rots en Water trainer: “Het is telkens weer 
een kippenvelmoment als je een groep leerlingen ziet evolueren 
naar een warme groep vrienden met respect voor elkaar.”

* Voorwaarden in de winkelTEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

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

ENGELSE LES voor alle 
leeftijden & niveaus. Per-
fect 2-talige man (ENG/
NL). Regio Noord - Ant-
werpen. Interesse? Bel: 
0472 086 549 (Johan) 

Kapster aan huis. Meer 
dan 25 jaar ervaring. Dit op 
woensdag, donderdag en 
vrijdag. Ingrid 0476 602 519

Te huur: 2 garages, Oude 
Baan nr. 147. Geen licht € 
70. 0495/214 041

Gratis hout, beuk. Gsm 
0495/669 480, zelf af te 
halen.

Ktuna  spee l t  Dood 
Graag.  Een komedie 
rond een gsm die u niet 
aan het lijntje houdt. Op 
13,14,19,20 en 21 decem-
ber in ‘t Kerkske Kapellen. 
Reserveer via www.ktu-
na.be (contactpagina) of 
avondtoilet@telenet.be. 

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

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

Nieuw klusjesplatform 
waar iedereen/alle leef-
tijden gratis klusjes kan 
plaatsen. De klussers zijn 
voornamelijk particuliere 
ervaren 50+’ers uit jouw 
buurt! Gratis en eenvou-
dig op www.zilverklus.be 
Facebook @zilverklus

Klus&Zo voor elk werk 25 
jaar ervaring in renovatie. 
Tel. 0499/103 000

Gezocht: wie heeft er nog 
het gezelschapspel “Houd 
de dief” v. het merk Clipper v. 
de jaren “80. 0493/598 540



Brasschaatse Film,     Nr. 50,     11-12-2019  12

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.

GOUD- EN PELSAANKOOP
BREDABAAN 427 - BRASSCHAAT - TEL. 03-689 35 15

GOUD
Aankoop van gouden sieraden van alle aard, oud goud, break 

goud, gouden tanden, munten, staven, platina, 
ringen in goede staat, broches, kettingen (armbanden bĳ voorkeur 

in brede vorm), colliers, medailles, gouden uurwerken (ook defecte)

BARNSTEEN
Kettingen, bestek, stukken van alle aard.

Bĳ voorkeur de kettingen in ovale of ronde vorm en
in gele- of melkkleur.

ZILVER
Sieraden, Munten, staven,

zilverwerk, bestek 
(800er en 900er)

AANKOOP VAN
Handtassen in krokodillenleer,

oud porselein, 
antieke poppen

WĲ BETALEN TOT €45/GR
In een bereik van 100km komen we gratis bĳ u thuis

Kostenloze
AFHAAL

SERVICEna afspraak

Wĳ
betalen tot

€1500
voor oude

pelsen
bĳ verkoop

van oud goud

11/12
10u-19u

12/12
10u-19u

13/12
10u-19u

14/12
10u-16u

16/12
10u-19u

17/12
10u-19u

18/12
10u-19u

WO. DO. VR. ZA. MA. DI. WO.

Zonder risico,Vrĳblĳvende offerte,Transparante afhandeling,Ernstige aankoop,Directe contanteuitbetaling.

Hoger Streven KaDanst
Op zondag 16 februari 2020 dansen we de pannen van het dak met ons concert “Hoger Streven 
Kadanst”. De titel dekt de lading helemaal: in GC Kadans te Wuustwezel laten we u een hele reeks 
dansen horen én zien. Als u dacht dat wij enkel een Weense wals en een polka op het programma 
hebben staan, slaat u de bal helemaal mis. Kom luisteren en laat u verrassen. Kaarten kosten 10 
euro, en zijn te koop vanaf begin januari. Meer info vindt u op onze website www.hoger-streven.
be, of op het nummer +32(0)473 952 816.

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

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

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

www.goldcompany.be

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

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
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, tuin, 
schoonm., laden & los-
sen, constr. 
0466/271 209



STOCKVERKOOP  
KORTINGEN TOT -50% 

14 & 15 december van 10u tot 17u 
 

Architectmade - Arco - Brokis - By Lassen - Ethnicraft - Flos - Gardeco - Gubi - Hay 
- Henry Dean - Indera - Limited Edition - Louise Roe - Lyngby - Mdf Italia - Montis - 

Royal Botania - Secto Design - Sempre - Serax - Van Rossum - Vitra - XL Boom 
 
 

Bredabaan 737 – 2930 Brasschaat 
(in het magazijn achter de winkel)
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steunt startende handelaars

Bij ons is het gras wel groener!

WWW.GARDENPASSION.BE - INFO@GARDENPASSION.BE - 0494 89 62 22

Ontwerp  -  Aanleg  -  Onderhoud  -  Vellen en snoeien van bomen
Aanleg van opritten en terassen  -  Verlichting  -  Advies

Sportoase organiseert het eerste Belgisch
Kampioenschap Bommetje (springen).

De mooiste sprong en de hoogste spetters… dat zijn de 
twee belangrijkste criteria waarop onze jury op zondag 22 
december de kandidaten zal beoordelen tijdens de preselec-
ties van het allereerste BK Bommetje in Sportoase. Iedereen 
kan deelnemen aan dit prachtige event! Er zijn 3 leeftijdsca-
tegorieën en 3 locaties waar de preselecties zullen plaats-
vinden. Elke deelnemer mag maximaal 5x springen en wordt 
beoordeeld door een professionele jury.

Het belooft een mooie dag te worden want de inschrijvingen 
lopen vlotjes binnen.

Zo kan iedereen, jong, oud, man of vrouw via de website 
van Sportoase, www.sportoase.be, inschrijven voor deze 
preselecties in Sportoase Schiervelde-Roeselare, Sportoase 
Elshout-Brasschaat of Sportoase Philipssite in Leuven. De 
selecties vinden plaats van 14 tot 16u.

De 3 beste bommetjesmakers van elke categorie (-10, 10-16j, 

2020 in Sportoase Philipssite (Leuven). Een niet te missen 
dag dus! Benieuwd wie dit kampioenschap wint? Of waag je 
graag zelf je kans! Schrijf dan zeker in.

www.sportoase.be/nl/nieuws/bk-bommetje-springen

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

n:

CHAUFFEUR CE NATIONAAL TRANSPORT

VIEF BRASSCHAAT HIELD ZIJN 
JAARLIJKSE MOSSELFEEST

Zoal steeds werden we zeer goed ontvangen in één van de mooie 
vernieuwde zalen in Hotel Dennenhof. De mensen genoten van 
de lekkere mosselen en voor hen die de andere optie namen, 
viel ook het lekkere vis- of vlees alternatief zeer in de smaak. Na 
het diner was er nog voldoende gelegenheid om gezellig na te 
kaarten bij het genot van een dessert of één of ander drankje.

WINTERSE LICHTWANDELING 
OP DE KAART

met muziek en vertellingen van Hoorakelbende. Zaterdag 14 de-
cember van 16.30u tot 17.30u. Vertrek: aan WZC Salvé Rustoordlei 
75. Einde: aan Kerk H. Familie Rustoord. Lichtjes worden voorzien. 
Gratis. Inschrijven is niet nodig. Org. FAM-EVENT

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
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DECORATION
Wemers

88
JAAR

H A I R S T Y L E  V A N  K O E T S E M

VAN KOETSEM

 

BREDABAAN 172-174   

2930 BRASSCHAAT

TEL 03 653 03 09

Gayané, Lindsay, Suzanna, Tanja, Tine en Eric
wensen u Prettige Feestdagen!

Wij verwennen u met een glaasje champagne

vanaf vrijdag 13/12 tot en met dinsdag 31/12

GEMEENTE BRASSCHAAT 
VIERT HAAR

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Naar jaarlijkse gewoonte bood het gemeentebestuur van Bras-
schaat de koppels die 50, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn een 
receptie of diner aan. Als locatie voor de festiviteiten werd geko-
zen voor Salons De Groene Jager in Maria-ter-Heide. De 50-ja-
rige huwelijksjubilarissen kregen over de middag een receptie 
aangeboden. De 60-, 65- en 70-jarige huwelijksjubilarissen wer-
den ‘s avonds getrakteerd op een diner.

Kom naar de Warmste 
Spelletjesdag

Zaterdag 21 december of kom 
een vlammetje kopen! Speel je 
graag een spel met vrienden?  
Kom de kerstvakantie leuk en 
gezellig inzetten door naar 
onze spelletjesdag te komen!  
Je steunt er ineens het goede 
doel mee (vzw De Schatkast, 
speel-o-theek Brasschaat). 
Kom vanaf 10u. naar de speel-
o-theek en kies een spel.  Be-
taal 2 euro per spel en geef je 
identiteitskaart als waarborg.  
We kiezen een vrije speltafel 
en je kan er aan beginnen.  
Alleen spelen of gezelschap, 
het kan allemaal!  Helemaal 
uitgespeeld? Dan breng je 
het spel terug. We kijken na 
of het volledig is en je krijgt 
je identiteitskaart terug. Ten 
laatste om 14u30 verwachten 
we alle spellen terug.  Wil je het 
spel ontlenen om thuis verder 
te spelen?  Dat kan tussen 
14u30 en 15u. als je lid bent of 
lid wordt van de speel-o-theek 
(8 euro per gezin per jaar). Ben 
je al helemaal overtuigd?  Dan 
kan je vooraf via mail laten 
weten met hoeveel je komt en 
om hoe laat.  We houden dan 
een speeltafel voor je vrij.  We 
hebben spellen, speelgoed en 
puzzels voor alle leeftijden.  
(Ticket to Ride, De Kolonisten 
van Catan, Karuba, Smart 
Games, Pictionary, Patch-
work, Codenames, Carcas-
sonne, Wie is De Mol, Vertellis, 
Regenwormen, Qwirkle, 30 
Seconds, Dixit, In de ban van 
de Ring, Poker, Roulette, de 
Weerwolven van Wakkerdam, 
…) De Warmste Spelletjesdag 
gaat door in en rond de Speel-
o-theek (Auditorium van de 
hoofdbibliotheek, Bredabaan 
407, Brasschaat.) Ook de vlam-
metjes van de warmste week 
zijn bij ons te verkrijgen aan 2,5 
euro per stuk. Hiermee steun je 
alle 2088 goede doelen tegelijk 
(zolang de voorraad strekt).  
Je kan ze kopen tijdens de 
openingsuren van de speel-o-
theek: Vrijdag 13 december van 
15u. tot 17u45., Woensdag 18 
december van 14u. tot 17u. of 
tijdens de Warmste Spelletjes-
dag op zaterdag 21 december 
van 10u. tot 14u30. Meer info: 
https://speelotheekdeschat-
kast.wordpress.com/ of kom 
langs of stuur een mailtje aan 
de.schatkast@outlook.com.

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

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

S c h i l d e r w . ,  g y p r . , 
lam., Al l  soorten be-
zet. schilderkl. Gratis 
Prijsoff. 0485/300 437

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Brandhout te koop: eik, 
beuk en berk. Thuis gele-
verd inl. 0476/286 822
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VHF is op zoek naar studenten, die met name 
in de weekenden graag komen bijverdienen 
door onze vloot wagens weer te laten blinken. 
 • Uren en dagen bespreekbaar
 • Minimale leeftijd 16 jaar
 • Tewerkstelling in Brasschaat 
 • Rijbewijs B een pré, maar geen must

Ben jij student en heb je interesse
in deze uitdagende job? 

Mail dan snel uw motivatie naar:
hr@vhftaxi.be

STUDENTENJOB

Voor het boeken van uw rit naar de luchthaven, of voor 
vervoer op maat, mailt u naar: reservaties@vhftaxi.be 03 646 53 42

December 2019 t/m januari 2020
Bredabaan 224 – 2930 Brasschaat

Woensdag-donderdag-vrijdag-zaterdag van 14u tot 18u

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING VAN 
AQUARELLEN EN PASTELS HUGO DERBAIX

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In een volle Bi-
boase ondervroeg 
Jacques Decru 
van de vzw De Le-
zer Frans Van den 
Bergh van de Stan-
daard Boekhandel 
over zĳ n tien favo-
riete boeken. Het 
was de elfde editie 
van deze literaire 
avond. 
Frans verdeelde 
zĳ n keuze over tien 
thema’s. Hĳ  begon 

met een klassieker, in de reeks Vlaamse romans kwam 
hĳ  uit bĳ  “De Witte” van Ernest Claes. “Eigenlĳ k meer 
voor de illustraties dan voor het verhaal. Het was het 
enige boek dat mĳ n ouders in huis hadden”, zegt Frans.
In het genre historische roman koos Frans voor “De 
niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet” van David 
Mitchell, een verhaal dat zich afspeelt in het Japan van 
1799.
In de categorie Fantasy and Horror was het “IT” van 
Stephen King. “Vooral omwille van de laatste paragraaf 
in het boek waarin we de auteur begint te mĳ meren 
over zĳ n jeugdjaren”, zo klinkt het.
Als beste prĳ sboek schoof Frans “Maerlants Wereld” 
van Frits Van Oostrom naar voor. Het boek won in 1996 
de Akko-literatuurprĳ s. 
“De Naam van de Roos” van Umberto Eco was de niet 
zo verrassende keuze in het genre thriller. “Het span-
nendste boek dat ik ooit las”, volgens Frans.
In de non-fi ctie ging de voorkeur naar Benjo Maso die 
in zĳ n boek “Wĳ  waren allemaal goden” het onwaar-
schĳ nlĳ ke verhaal van de Tour 1948 neerschreef. Briek 
Schotte en Gino Bartali speelden daar de hoofdrol. 
De “Sperwer van Maheux” van Jean Carrière haalde het 
in de categorie Alles Valt Tegen waarin de mislukkingen 
zich opstapelen. Wie zich in het Firenze van Michelan-
gelo wil onderdompelen moet volgens Frans “De ge-
boorte van Venus” lezen van Sarah Dunant. Tenslotte 
nomineerde Frans “Waarvan wĳ  droomden” van Julie 
Otsuka als het beste boek om in een leesgroep te gooi-
en. Als beste kortverhalen houdt hĳ  het bĳ  “Fantastische 
Verhalen” van de Franse auteur Guy de Maupassant.

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…

Gezocht: naschoolse 
opvang te Kapellen vr 2 
kindjes (2,5j-6mnd) op 
ma (15-18u) en do (15-
20u).Taken: Ophalen 
school/crèche te Bras-
schaat, wassen, eten 
maken, kleine huishou-
delijke taken. Bij interes-
se, bel 0486 91 74 64 

Te huur: huis met voor-
en achtertuin living-keu-
k e n - é é n  s l a a p k a -
mer-badk/wc-terras Wie-
lewaaldreef 9 Gooreind Tel 
03 663 23 61

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

www.denys-co.be

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

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

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

Ik ben op zoek naar een 
stalling voor mijn mobil-
home ,omgeving Bras-
schaat, Ekeren , Kapellen 
of omgeving Tel . 0475 
539 091 

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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Wenmomentjes
In onze klasjes kan het !

12/12/19

17/01/20
18/02/20
26/03/20

19/05/20
23/06/20

Telkens van 9u tot 10u

Kom je graag samen met je kindje
kennismaken met de klas?
Graag een seintje vooraf.
 
basisschool@wonderwijsbrasschaat.be 
Tel. 0491/96.91.58
Augustijnslei 54
2930 Brasschaat
www.wonderwijsbrasschaat.be 

Schooljaar 2019-2020

Dé Kadobon waarmee je in meer dan 100 handels- en horecazaken 
in Brasschaat kan betalen. Bij elke gelegenheid - een verjaardag, 
moederdag, kerst of eindejaar - is het leuk om cadeautjes te ont-
vangen 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 
 • infopunt Toerisme (in het oude gemeentehuis)
Hun ruime openingsuren zorgen ervoor dat je snel en eenvoudig 
aan de Kadobon kan geraken. Ideaal dus voor een last minute
geschenk.

De Kadobon kan je enkel betalen met bancontact.

Geen inspiratie
tijdens het kerstshoppen?

Brasschaatse Kadobon

Meer info?

www.brasschaat.be/Kadobon

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

KOPPELVERKOOP*

Zondag 15 december en zondag 22 december
Geopend: 12u - 17u

Van harte welkom!

*Geen kortingen op geschenkartikelen

Dameskleding - Damesschoenen - Accessoires

steunt startende handelaars



parkbodeactueel

Kerstmis ook voor 
kansarmen!

In Brasschaat leven helaas ook mensen 
die de eindjes niet aan elkaar kunnen 

knopen. De actie Kerstmis voor 
kansarmen 2019 wil deze mensen 

in Brasschaat bereiken. 

Deze actie bestaat al 21 jaar en is gestart door de 
vereniging Hoge Akkersbloei vzw (H.A.B.)
Deze vereniging werkt hiervoor samen met Kabas 
en verschillende middenstanders van wĳk Kaart. 
Die leveren rond Kerstmis etenswaren aan Kabas. 
Kabas maakt hiermee kerstpakketten voor 60 à 65 
gezinnen. Elke schenking, hoe klein ook, is een 
grote steun voor deze actie! Wil je mee steunen?

Stort je gift vandaag nog!
H.A.B. vzw Brasschaat
BE90 7430 4301 1632
met vermelding Kerst voor kansarmen 2019

Meer info
Hoge Akkersbloei vzw 
T 03 652 08 69
herman.rondeaux@telenet.be

Kies voor een oudejaarsnachtticket, geldig vanaf 31 december 
(18 uur) tot 1 januari (middernacht). Voor maar 4 euro reis je heen 
en terug. 

Als je Event sms’t naar 4884 heb je je ticket zo op zak (+15 cent 
mobiele operatorkost). 
Of koop vanaf 16 december het ticket gewoon in de Lĳnwinkels. 
Dit ticket staat op een elektronische kaart. Scan het bĳ elke op- 
of overstap. Steek je ticket niet in een ontwaarder voor magneet-
kaarten!

In sommige provincies, steden of gemeenten reis je voordeliger of 
zelfs helemaal gratis. Ook alle andere vervoerbewĳzen (lĳnkaar-
ten, abonnementen...) zĳn geldig.

Help elkaar met 
sneeuw ruimen

Is je minder mobiele buurman of de oude 
dame aan de overkant van je straat niet meer 

in staat om zelf te rĳven of sneeuw te 
scheppen? Steek een handje toe. 

Registreer je als vrĳwilliger!

1. Neem contact op met de dienst Integrale Veiligheid,  
T 03 650 02 00 of via iv@brasschaat.be. 
2. Maak je kenbaar in de straat (of een gedeelte ervan) door 
bĳvoorbeeld flyers met je contactgegevens in de brievenbussen 
te steken die wĳ gratis voor je maken en kopiëren. 
3. De geïnteresseerde hulpbehoevende (senior, mindervalide, 
alleenstaande, …) neemt vooraf met jou contact op. 
4. Je bepaalt zelf bĳ wie en wanneer je een handje kan  
toesteken. Zorg eventueel voor een plaatsvervanger als je op 
vakantie gaat. 
5. Je bezorgt ons de contactgegevens van de personen die op 
jouw hulp rekenen. 
6. De gemeente stelt de ganse winter een sneeuwschop ter 
beschikking en voldoende zout voor een 25-tal strooibeurten.
7. We sluiten een verzekering af voor het geval er iets misloopt 
terwĳl je iemand anders helpt.
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parkbodeactueel

vuurwerk afsteken 
eindejaarperiode?
Wil je vuurwerk afsteken tĳdens de eindejaarperiode? 
Vraag het tĳdig (minstens 14 dagen vooraf) aan bĳ de gemeente 
via www.brasschaat.be
Denk aan onze dieren en je eigen veiligheid, gebruik zoveel 
mogelĳk geluidsarm vuurwerk.  Ruim het afval achteraf op.

plichten van 
kattenbaasjes

Sinds 1 september 2014 moet elke kat die 
van eigenaar verandert, gesteriliseerd of 

gecastreerd, geïdentificeerd en geregistreerd 
zĳn. Ook als het dier gratis wordt weggegeven!

Op 1 april 2018 werd 
de sterilisatieplicht 
uitgebreid: elke kat moet 
voor de leeftĳd van 5 
maanden gesteriliseerd 
of gecastreerd worden. 
Katten, geboren tussen 
31 augustus 2014 en 1 
april 2018, moeten ten 
laatste op 1 januari 2020 
gesteriliseerd of gecas-
treerd zĳn, ook als ze niet 
verkocht of weggegeven 
worden. 
Voor katten verkocht aan 
een kweker of katten die 
worden geëxporteerd, 
geldt een uitzondering.

identificatieplicht
Sinds 1 september 2014 
moeten alle katten 
geïdentificeerd en 
geregistreerd zĳn voor 
ze worden verhandeld 
(of gratis weggegeven) 
worden. Ze moeten een 
microchip dragen. Hun 
gegevens én die van hun 
baasje moeten geregis-
treerd zĳn.

Word lid van 
een BIN!

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een 
samenwerking tussen burgers uit een 
bepaalde buurt en de lokale politie.

Ze wisselen informatie uit, specifiek afgestemd 
op de betrokken buurt en zĳn inwoners. 
Lid worden van een BIN kost je niets en doe je 
makkelĳk via www.brasschaat.be

Kom naar infoavond op 9 januari om 
19 uur in het politiekantoor, 

Hemelakkers 40.

Meer info
lokale politie | T 03 650 35 00 | 
pz.brasschaat@police.belgium.eu

BIN-leden ontvangen via telefoon dringende 
berichten (bĳvoorbeeld vraag tot aanzetten 
tuinverlichting bĳ interventies) en via mail 
niet-dringende berichten (bĳvoorbeeld 
preventietips). De politie vraagt om verdachte 
gedragingen onmiddellĳk te melden zonder zelf 
tot actie over te gaan.



Shepherd

Richter Kids

Marta Ponti

Brasschaatse Film,     Nr. 50,     11-12-2019 21

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

Kom langs 
en ontdek ook onze 
koppelverkoopactie  
vanaf -30%

KerstshoppingKerstshopping
13-14-15 december13-14-15 december

Leuke cadeautjes om te geven:
Portefeuille – portemonnee – secrid kaartenetui – boekentas

reiskoffer – handbagage – paraplu – kousen – pantoffes enz…..

ZONDAG 15/12 OPEN VAN 13U-17U 

Yves Renard

Yves Renard
Cypress

Scapa

Bellagu



              

Radio Park FM
zamelt geld in voor mantelzorg
Nog tot zondag 22 december

Liveaan het oudegemeentehuis vanBrasschaat

Lokale initiatieven rond armoede, eenzaamheid en zieke kinderen
Nog tot 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 weekends - zullen de Radio Park FM 
deejays geld inzamelen voor het goede doel. Bovendien zal Radio Park FM via een 
luidsprekersysteem weerklinken over de Bredabaan en het Dr. Roosensplein. 

De opbrengst zal gedoneerd worden aan lokale initiatieven die zich dagelijks inzet-
ten voor mantelzorg zoals: ‘VZW De kleine Strijders’ (zetten zich in voor zieke kinde-
ren in AZ Klina), ‘Casa Callenta' (een warme ontmoetingsplaats in Brasschaat voor 
mensen met kanker en hun naasten) en weggeefwinkel ‘Het Donorke‘ uit Scho-
ten (vrijwilligers die spullen inzamelen en gratis weggeven aan minderbedeelden). 

Het officiële startsein voor de actie wordt gegeven op zaterdag 7 december om 
12u00 door waarnemend burgemeester Philip Cools en leden van het schepen-
college. De actie wordt ondersteund door de gemeente Brasschaat, 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 vermelding:
 ‘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.

Dienstencentra Brasschaat
SPORT OVERDAG: ma 9/12 om 8 uur starten de ONLINE inschrijvingen voor de 
nieuwe reeksen.  In het nieuwe gemeentehuis begeleidt de Sportdienst je dan graag 
bij dit online inschrijven. Vergeet je bankkaart niet !  Vanaf di 10/12 om 9 uur kan je 
ook telefonisch of ter plekke bij de Sportdienst terecht. WARMSTE WEEK: tijdens de 
week van 16-20 december organiseert elk Dienstencentrum verschillende activiteiten 
ten voordele van CODA en de Sociale Kruidenier. DIENSTENCENTRA GESLOTEN 
op 25+26/12, en op 31/12+01/01.  Enkel in DC VESALIUS zijn Restaurant en Ca-
fetaria dan wel geopend.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbras-
schaat.be
Wil je ons team vrijwilligers komen versterken?  Kom dan zeker langs!  We zoeken 

Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke dinsdag om 13.30u : Engelse conversatie
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
Elke vrijdag : 4x Franse les : 09u beginners / 10.30u gevorderden / 13u absolute 
beginners / 15u semi-gevorderden
Ma 9/12 om 13.30 uur: Margot Beauty Collection.  Ben je op zoek naar een mooi 
juweeltje, een handtas of een sjaaltje? Margot heeft het! Iedereen welkom ; geen 
aankoopverplichting.  (let wel: enkel cash betaling ; geen bancontact)
Ma 9/12 om 14 uur: SMUL - slagroomgebakjes

Woe 11/12 om 14 uur: de bekende Warmste Wafels met de ‘grote’ zussen Bleyenbergh
Woe 11/12 om 14.30 uur : kinderatelier Kerstkrans.  Inschrijven ; 4 eur/pp (incl 
materiaal + drankje)
Do 12/12 om 9.30 uur : PC Club
Vrij 13+27/12 om 9.30 uur: zentangle

tweedehandsspulletjes kijken uit naar een nieuwe eigenaar, voor een prikje, én vooral 
voor het goede doel.  Kom zeker langs!
Ma 16/12 om 14 uur: de Warmste BINGO
Di 17/12 om 14 uur: bloemschikken Kerststuk
Woe 18/12 om 15 uur: bezoek met gids aan museum Mayer-Van den Bergh (Ant-
werpen)
Do 19/12 om 10 uur : boekvouwen
Vrij 20/12 om 09.30 uur: Mandala
Op Di 24/12 sluit ons DC én Cafetaria om 16.00 uur.
Ma 30/12 om 14 uur: workshop Boekvouwen voor kinderen (vanaf +9j).  Je kan 
kiezen tussen 3 patronen: kerstbomen, rendier of ster.  Inschrijven (vóór 20/12) ; eur 
4/pp.  Boek wordt voorzien.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 10/12 om 14 uur : proefnamiddag Delicrate. Kom proeven van lekkere delicates-
sen uit Kreta. Er zullen ook lichaamsproducten op basis van olijfolie, keramiek en 
geschenkpakketten te koop aangeboden worden. Inschrijven gewenst.
Do 12/12 om 14 uur : bingo
Do 12/12 en do 19/12 van 13 uur tot 15.30 uur: workshop ‘Maak kennis met het taboe’. 
In deze tweedelige sessie kan je kennismaken met het taboe dat heerst op de gees-
telijke gezondheid.  Op voorhand inschrijven is verplicht, deelnameprijs is 10,00 euro.
Di 17/12 om 13 uur : naai- en breiatelier voor ‘Moeders voor moeders’. Verschillende 
moeders komen bijeen om te breien en te naaien (kinderquilts) voor deze organisatie. 
Kom jij graag een handje toesteken? Dan ben je meer dan welkom.

voorhand inschrijven.
Do 19/12 om 14 uur : Kom mee smullen van hartige hapjes, vergezeld van een glaasje 
bubbels (met of zonder alcohol) Graag op voorhand inschrijven. Prijs is 1,50 euro.
Do 19/12 om 16.30 uur : kerstmusical door dansstudio Pivolté. De musicalgroep en 
het kinderkoor van Dansstudio Pivolté brengen gekende en minder gekende kerst-
liederen en omkaderen dit met mooie dansjes. Wil je ook meegenieten en ontroerd 
worden door pure en oprechte kinderstemmetjes ? Kom dan zeker mee luisteren.
Vrij 20/12 om 14.00 uur : optreden van Ronald Lee White ‘It’s Christmas time’. Laat 
je meevoeren in een wereld van zang, dans en plezier en mis dit optreden niet.

Kom genieten van dit dameskoor. Zing je graag mee, dat kan uiteraard ook.
Tijdens de week van dinsdag 17 tot en met dinsdag 24 december organiseren wij 
verschillende activiteiten voor de ‘Warmste week’.
Op volgende dagen hebben wij aangepaste openingsuren :
Op dinsdag 24/12 sluit ons DC én Cafetaria om 16.00 uur.
Op woensdag 25/12 en donderdag 26/12 zijn onze burelen gesloten, maar het res-
taurant en cafetaria zijn geopend.
Op dinsdag 31/12 zijn onze burelen gesloten. Het cafetaria sluit om 16.00 uur
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag (13.30 -16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis
Dinsdagochtend: 10.15 - 16 uur: patchwork
Dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis

Ma 9/12: 8 uur start inschrijvingen sportreeksen vanaf januari
Ma 9/12: 14 uur: digi-spreekuur
Ma 9/12: 14 uur: Bingo

Vrij 20/12: vakantielessen Yoga (9.30uur) en Stoelyoga (10.45 uur)
Week 16-20 december: activiteiten ten voordele van CODA en Sociale Kruidenier 
(Warmste Week)
Ma 16/12: extra smulmoment in namiddag
Di 17/12: vanaf 14 uur vers gebakken pannenkoeken
Woe 18/12 vanaf 14 uur: live muziek met Louis: Kerstliederen en muziek in Kerstsfeer
Vr 20/12: Tombola ten voordele van Warmste Week
Noteer alvast in je agenda: 13/1: Verloren Maandag (appelbollen en worstenbrood)
Kom de brochure bekijken over onze cursussen en workshop computer / tablet / 
smartphone.
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum.
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LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

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
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

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

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

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

De twee maten en gewichten die gehanteerd worden 
door het gemeentebestuur van Brasschaat en “de goede 
ruimtelijke ordening”, die door iedereen anders kan  in-
gevuld en gehanteerd worden zowel voor de extreemste 
afwijkingen of…. als stok om iemand mee te slaan… 

op basis van elders te Brasschaat vergunde  

Tot onze grote ver-

Brasschaat  wél  waren goedgekeurd… afgekeurd!

En dan stelt de schepen van ruimtelijke ordening als 
verantwoording dat er rekening moet worden gehou-
den met “het gelijkheidsbeginsel”!? Als andere aanne-
mers en architecten wél goedkeuring hebben gekregen 

zit dan het gelijkheidsbeginsel? En dan stellen dat deze 
top-architecten de regels van de goede ruimtelijke or-
dening “niet” hebben gevolgd!? Dit is geen ernst meer!

door de architecten moet gebeuren en de “omgevings-

moet ingediend worden. 

Brasschaats gemeentebestuur blokkeert:

2) de bouw van een nieuw appartementsgebouw.
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

BILLY & BLOOMFISH Happy Incomplete
2 stemmen, 2 gitaren, een perfecte symbiose: Americana, 
Roots & Blues en een snuifje country, met veel liefde voor 
muziek …

BRUNO DENECKERE & NILS DE CASTER I Remember The Day
2 stemmen, 1 gitaar en 1 viool, perfecte harmonie: Ameri-
cana Roots, Country, Folk & Blues, met veel liefde voor mu-
ziek…   Reserveren: www.curieus-wuustwezel.be  

Curieus Wuustwezel en Markant Wuustwezel  organiseren 
Zaterdag 14 december 2019 20u dubbelconcert

GC Kadans Wuustwezel
BENEFIETCONCERT TVV ZANDBERGRUN WUUSTWEZEL

10 X     1 + 1 GRATIS  VRIJKAART
-

dans/lezer Brasschaatste Film – 
naam/adres/emailadres.
Speciaal voor de lezers van de

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
6-DELIGE CURSUS BREICAFE. Data: 9/01—6/02—5/03---
2/04---7/05 en 11/06. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” 
van19h30 tot 22h00. Prijs : 30 € leden   48 € niet leden. Inschrijven 
bij Christel Claes , Bredestraat 40. tel. 03/651.65.72  GSM. 0496 
69 38 39. 6-DELIGE CURSUS BEZIGE BIJTJES. Data: 14/01--
-28/01---11/02---25/02---10/03 en 24/03 De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” van 8h30 tot 12h30. Prijs: 30 € leden  48 € 
niet leden. Inschrijven bij Frieda Bresseleers Hofstraat 48. Tel. 
03/651 58 82 5-DELIGE CURSUS NAAISALON: MAAK ZELF JE 
BROEK IN VIJF LESSEN. Data :  16/01---23/01---30/01---13/02 
en 20/02. De lessen gaan door in de Emmaüszaal van 19h30 tot 
22h30. Prijs : 25 € leden   40 € niet leden. Inschrijven bij Annie 
Van de Velde, Peter Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74 4-DELIGE 
CURSUS NAAISALON:  Data:  26/03---23/04---14/05 en18/06. 
De lessen gaan door in de Emmaüszaal van 19h30 tot 22h30. 
Prijs : 25 € leden   40 € niet leden. Inschrijven bij Annie Van de 
Velde, Peter Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74 6-DELIGE CURSUS 
BLOEMSCHIKKEN. Data:7/01-- 4/02---10/03---31/03---5/05 en 
9/06. De lessen gaan door in “Ons Middelheem”. Prijs: 72 € leden  
126 € niet leden. Inschrijven bij José Stessels-Driesen. Prins 
Kavellei 104, tel. 03/651 47 28. 5-DELIGE CURSUS, SMART-
PHONE. Alleen Android Er kunnen maximum 10 personen aan 
deelnemen. Snel reageren is de boodschap.Deze lessen gaan 
door in ons Middelheem om 19h30. Data : 8/01---15/01---22/01-
--29/01en 5/02.het is voor absolute beginnelingen, die nog geen 
smartphone kunnen hanteren. Bedrag inschrijving bedraagt : 
leden 50 €, niet leden 60 € Betalen op de reknr. BE28 1030 4543 
9720 van Femma Brasschaat centrum. Inlichtingen bij Monique 
Boucquey tel: 03/ 651 48 93 Gsm: 0479 37 04 91

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

Te huur Brasschaat 
Pastorijstraat 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: 
Schilderijen, spullen v. 
zolder, enz. 03/663 65 70

Looking for job, cle-
aning, babysit, ironing. 
0465/101 764 Nancy

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

Man zoekt tuinwerk, 
schilderen, klusjes. 
0488/591 112

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BERENDRECHTANTWERPEN LINKEROEVER

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

KAPELLEN    TE HUUR

HOEVENEN     

KAPELLEN  

DORPSTRAAT 43
Authentieke dorpswoning in landelijke stijl. Ruime 
woning met vele mogelijkheden op een perceel 
van 576 m². Geschikt voor vrij beroep. Garage 
bereikbaar via achteringang en mooie zuidwest 
georiënteerde tuin volledig afgesloten waar het 
rustig vertoeven is zonder inkijk. EPC: 781

€ 349.000

ESMOREITLAAN 1 - 7DE VERD
Zeer groot app. (350m²) gelegen op Linkeroever in de 
“Panorama Tower” met prachtig uitzicht op de Schelde, 
Antwerpen en het Mas. Met mog. 3 slpks, een inger. 
kkn met alle toestellen, 2xbdkr (waarvan 1 met sauna) 
en een ruim terras over de breedte van het app., Liv. 
65m², salon en zitplaats 98m². 2x kelder en 2x auto-
stnplts (mog. bij aan te kopen). TOPLIGGING! EPC: 220
€ 640.000

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 625 + kosten € 45

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

ANTWERPSESTEENWEG 81 - 4DE
Modern gerenoveerd (2016) dakappartement 
met veel lichtinval en mooi uitzicht gelegen in het 
centrum van Kapellen omvattende ruime living 
met recent ingerichte open keuken, badkamer 
met ligbad, gastentoilet en grote slaapkamer met 
toegang tot het terras. Individuele kelder. Lift aan-
wezig. Beschikbaar vanaf 01/03/2020. EPC: 665
€ 650 + kosten € 150

EKEREN      TE HUUR

‘S GRAVENWEZEL    TE HUUR

STABROEK    TE HUUR

EKEREN      TE HUUR

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

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

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
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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

HOEVENEN     
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
(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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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

 

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

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

Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.

Trappen - Leuningen - Inox design.

swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

BOEK ‘BREAST CANCER: 
GLOBAL QUALITY CARE’: 

HOE VERBETER JE WERELDWIJD DE 
BORSTKANKERZORG?

Hij is een man met een ambitieus plan: 
de Antwerpse arts Didier Verhoeven wil 
de zorg voor patiënten met borstkanker 
wereldwijd optimaliseren, ook in landen 

Maar hoe pak je dat aan? Op die vraag 

wereld bij elkaar en zij presenteren hun 

-

-

hoe organiseer ik zorg – in dit geval borstkanker - op de meest kwa-
liteitsvolle manier, rekening houdend met het budget, dat anders is 

-

Het is bedoeld voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de orga-

ziekenhuizen, huisartsen, … Kwaliteit, daar zijn veel mensen mee 

-

altijd geïnteresseerd geweest in de organisatie van zorg en de kwa-

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

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

Te koop gevraagd: paar-
den en ponny’s, schapen 
en geiten. Tel. 0498/714 
812

Horlogebandjes 
Juwelier Denys & Co

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

www.denys-co.be

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, ver-
wijderen van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien en vel-
len van bomen. 0497/284 
395

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

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

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co 

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be 

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, uit-
doen hagen en struiken. 
0474/204 607
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Ruime living – Hyper geïnstalleerde keuken
4 slaapkamers + 1 polyvalente kamer - Dubbele garage - Zonnepanelen

NIEUWBOUWPROJECT
3 LUXE WONINGEN  - VOLLEDIG INSTAPKLAAR

KIJKDAG
ZATERDAG 14 DECEMBER VAN 11 U TOT 14 U 

Welkom voor een hapje en een drankje in onze ingerichte modelwoning 
Lage Kaart 274 – 276 te Brasschaat

03/633 12 29
www.immogreenstar.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

Zes gymnasten van Turnkring GYM-HAROP selecteerden zich 

op 1 december 2019. Spijtig genoeg moesten er 3 gymnasten 

strijd behaalden Jef Vanstiphout een zilveren medaille en Thys 

SUPERFINALE VAN BELGIAN 
OPEN TRAMPO

3 DEELNEMERS, 3 MEDAILLES

Wijkwerking Maria-
burg op Kerstmarkt 

‘Mariefonds‘
Op zondag 15 december 
vindt de jaarlijkse Kerst-
markt voor het goede doel 
‘Mariefonds’ plaats op het 
Van de Weyngaertplein. 

Mariaburg hiervoor enkele 
ateliers. Kinderen vanaf 6 
jaar en jongeren tot 18 jaar 
hebben de afgelopen maan-
den mee hun schouders ge-
zet onder dit mooie project. 
Met veel liefde en creativiteit 

jes gemaakt. Aan de hand 

maakten ze coole magne-

vies gepimpt met keramiek 
transfers en nog veel meer. 

king Mariaburg’ staat niet 
zelf op het Van de Weyn-

se Kerstmarkt Mariefonds 

zal de route naar Wijkcen-
trum Mariaburg geaccentu-

tiepijlen. Het Wijkcentrum 
zelf zal aandacht trekken via 

rode loper en vaandels. Op 
regelmatige tijdstippen zal 

dat deze ateliers kunnen 

voor het goede doel ‘Marie-
fonds‘.
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D
S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00
 13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Kookreeks (M/V) - Bakworkshop  14 januari 2020 
Deze thematische workshop is  toegankelijk voor iedereen, vrouw en man,  ervaring met bakken 
of koken is niet vereist. Ook niet- KWB leden kunnen deelnemen. De workshop start om 19.30u 
in het Drieheem.  Wij gaan aan de slag met enkele basisrecepten en maken een variatie aan 
broodjes, sandwiches, pretzels, kaiserbroodjes… Heb je zelf nog een voorkeur, laat het aan 
Vic weten. Filip Lelie is lesgever van dienst. KWB leden: 15 euro; niet-KWB leden:  22 euro.
Inschrijven voor 6 januari 2020 bij Vic De Schepper 03 6519931 vicdeschepper@telenet.be. Je 
stort voor 6 januari 2020 het juiste bedrag op BE 92 7895 5101 8723 met vermelding “broodjes 
bakken 14 januari” en aantal personen
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PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO    9U TOT 18U
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 17U ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

GLAS MVH bvba

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

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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:

MERKSEM:

MERKSEM:

Te huur: Bredabaan 426 
-
-

-

Alle schilderwerken bin-
-

Bezetten, tegelen, -

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
Tuinwerken Kano-
ra: 

-

Swiss military uurwerken

-

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: -

-
-
-

www.Bomenpatrickgeerts.be

-
-

Dakherstellingen, -
-

Zoekt u een loodgieter? 

Te huur app. MtH 

-

Man zoekt werk, -
-
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

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

Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

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

Plaatselijke omleiding op Lage Kaart vanaf maandag 18 maart
Door een dreigende wegverzakking op de Lage Kaart wordt de straat thv huisnummer 115 (tus

voor de herstelwerkzaamheden. Er wordt een plaatselijke omleiding ingesteld via Emiellei en 
Rustoordlei. Respecteer de omleiding en volg de aanwijzingen. Breng onze werkmensen niet in 

te volgen. Bewoners kunnen tijdens de werken met de wagen tot op de eigen oprit rijden. We 

gewerkt om de Lage Kaart zo snel mogelijk terug open te stellen.

Klus&Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige 

KFC Brasschaat
zaterdag 14 december

5e Frans Van Bergen 
Wintertornooi

Vrijdag 13 december 2019     
U15  vanaf 19h00
Zaterdag 14 december 2019     
U6 en U7 voormiddag
U10 en U11 namiddag
Zondag   15 december 2019     

U12 en U13 namiddag
20 ploegen per reeks
5 tegen 5
Eetkraampjes met winterse 
lekkernijen aanwezig.
Jeneverkraam , verse soep , 
warme chocomelk , glühwein 
Kortom een apart tornooi in een 
winters jasje.
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BURGERLIJKE 
STAND

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 ingenomen. 
Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

Monique Strijbos, 87 jaar, weduwe van Jan Hopstaken, Brasschaat

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):
14-15/12 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

14-15/12 Pauwels Dirk 0468/211 404

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   16
DINSDAG   18
WOENSDAG   19
DONDERDAG    20
VRIJDAG     21
ZATERDAG     22

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

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

Ophaling huisvuil december

Ophaling huisvuil december

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

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.

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat
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Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2020!

BEERSE        BRASSCHAAT        BRECHT        HOOGSTRATEN        ST. ANTONIUS ZOERSEL        TURNHOUT

Uw pand in de kijker in 2020? www.immonoord.be



een greep uit de verkochte 
panden regio Brasschaat

Ekeren – Vorsterslaan 4

Brasschaat – Leopoldslei 110

Brasschaat – Augustijnslei 4

Brasschaat – Max Hermanlei 55

Brasschaat – Koekoeklaan 17

Brasschaat – Leeuweriklaan 3 Brasschaat – Leeuwenstraat 8

Brasschaat – Miksebaan 229

Brasschaat – De Vis 103

Brasschaat – Hanendreef 153

Brasschaat – Verhoevenlei 40

Ekeren – Akker 101 Brasschaat – Henrilei 24

Brasschaat – Veldstraat 76

Brasschaat – Heislagsebaan 197

Brasschaat – Beemdenstraat 77

Brasschaat – Brechtsebaan 56

Kapellen – Geelgorslaan 10

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkochtverkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkochtverkocht
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BEERSE      BRASSCHAAT      BRECHT      HOOGSTRATEN       TURNHOUT      ST. ANTONIUS - ZOERSEL 

  03 666 85 50         www.immonoord.be          info@immonoord.be

Kapellen – Schapendreef 16 Kapellen – Elzenstraat 53 Kapellen – Kwikstaartlaan 5 

Schilde – Turnhoutsebaan 522Kalmthout – Achterstraat 12Kapellen – Vijverslei 11

Schoten – Koloniestraat 7 Schoten – Ridder Walter Van Havrelaan 282Schilde – Turnhoutsebaan 124

Schoten – Braamstraat 26 ’s Gravenwezel – Constant Joossenslei 2 ’s  Gravenwezel – Gillès De Pélichylei 39

Zoersel – Platanenlaan 30Zoersel – Sint-Antoniusbaan 191Zoersel – Smissestraat 42

Zoersel – Platanenlaan 49 Zoersel – Meerheideweg 56 Zoersel – Victorielaan 54 

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht
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Eindejaar vieren met 
een gerust hart?
BEVEILIG U DAN 
NOG VOOR 2020!

BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS, 
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

KOM LANGS VOOR ONZE UITZONDERLIJKE CONDITIES!

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

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

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

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat


