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Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

CADEAUBON

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

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

START TO DANCE
vanaf 12 januari

Voor kinderen, jeugd, koppels, alleenstaanden, Zumba, ...

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK
Bredabaan 948a
2930 Brasschaat
T. 0495.522.917

Alle info: www.spillemaeckers.be

Inschrijven gebeurt op voorhand per mail! marc@spillemaeckers.be

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!

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

Bij Rijmenants vind je alles voor 
een decoratieve feesttafel of leuke 

cadeaus voor onder de pakjesboom!

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be   -   www.o-j-h.be

The world needs your vision

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR

WWW.KLEDINGWILAN.BE • INFO@WILANHEREN.BE

EXTRA OPEN
ZONDAG 22 EN MAANDAG 23 DECEMBER

VAN 10 TOT 17 UUR
22 meter etalage - vol geschenkideeën
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steunt startende handelaars

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

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Onze leerlingen knutselden een stoomboot met 28 kamers. In 
die kamers hangen gordijnen, behangpapier, schilderijtjes. Er 
staan bedden: kleine, grote, stapelbedden. En er liggen kleine 
zwarte pieten in. Toen sinterklaas met zijn pieten langskwam in 
onze school, gingen ze natuurlijk naar die grote zelf gemaakte 
stoomboot kijken. Ze vonden hem prachtig!

GROTE STOOMBOOT IN
MATER DEI DRIEHOEK

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 & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be 

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 & C

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

www.denys-co.be

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

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

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

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 
€ 249,99

Nu tot € 40 casback

Gespecialiseerd in: 
kleuren, balayage

en brushen 
(dit kan ook op wekelijkse basis)

Voor een afspraak 
kan u terecht op:

0474/93.39.83

Peggy,
uw kapster aan huis

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

Leegmaken
van 

huizen

Sterfgevallen, kelder, 
zolder, garage, 

magazijn, inboedels

EINDELIJK LEEG
0484/429 232

Shop in shop 
achteraan in de winkel. 

Steeds interessante 
koopjes

03/652 17 77

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

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

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

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

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
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RAMEN EN
DEUREN

0489 656 092
Olesiewicz Pawel

• Energie besparende
 ramen en deuren

• Akoestische rolluiken

• Binnendeuren volgens
 project

• Branddeuren

• Kleine renovatiewerken

Eigen plaatsingdienst
GRATIS OFFERTE

deceuninck.pawel.olasiewicz@gmail.com

Dinsdag 24 december 2019
17.00 Heilige Familie Rustoord/Kaart Gezinsviering
17.00 Heilig Hart Donk Gezinsviering
17.00 Sint-Antonius Brasschaat-Cent. Kinderviering
17.00 Sint-Jacobus Kapellen-Cent. Familieviering
18.00 O.L.V.-Onbevl.-Ontvangen Maria -ter- Heide Kinderviering
18.00 Sint-Jozef (Kapellen) Hoogboom Gezinsviering
18.30 O. L. V. van Fatima Essenhout Koor Jucundi (koor v.a.18.10u)

19.00 Heilig Hart Donk Heilig Hartkoor
21.00 Sint-Dionysius Putte Koor Sint-Cecilia
22.00 Zusters Clarissen Putte
24.00 Sint-Antonius Brasschaat-Cent. Sint-Antoniuskoor

Woensdag 25 december 2019
9.00 Kapel St-Michielscollege Donk
9.30 O. L. V. van Fatima Essenhout
9.30 Sint-Dionysius Putte Koor Sint-Cecilia

9.45 Heilige Familie Rustoord/Kaart Kerkkoor Gaudete
9.45 O.L.V.-Onbevl.-Ontvangen Maria-ter-Heide Parochiekoor
10.00 Onbevl. ontvangenis v. Maria Zilverenhoek Kerkkoor
10.00 Sint-Jozef (Kapellen) Hoogboom KoorZondagZingers
10.15 WZC Vesalius Brasschaat-Cent.
10.30 O. L. V. van Ged. Bijstand Sint-Mariaburg Gezinsvriendelijk,

met samenzang
11.00 Heilig Hart Donk Heilig Hartkoor
11.00 Sint-Jacobus Kapellen-Cent. Koperblazers, orgel, zang
11.00 Zusters Clarissen Putte
11.15 Sint-Antonius Brasschaat-Cent. Sint-Antoniuskoor
11.30 Goddelijk Kind Jezus Bethanie Gezinsviering

PASTORALE
EENHEID
HEILIGEN

JACOBUS &
ANTONIUS

KERSTMIS
2019

Inge, Annick, Dominique, Barbara, Els, Esther, Griet, Natalie, Di-
ane, Katelijne, Ann en Goedroen rijden van 30 mei tot 2 juni 2020 
de 1000km voor kom op tegen kanker. Ten voordele van KOTK 
verkoopt het Damesteam RABC schilderijen van Wilfried Van 
Aken RABC en Ann Bakkers RABC. Volledige opbrengst voor 
het goede doel. € 250/ stuk. Tentoonstelling schilderijen vanaf 
10 december in Brasserie Excelsior, A.Reusensplein 9-11, Bras-
schaat. Info: Ann 0496/705 555. Bike Aid Dames Team: BE27 
9733 5447 1073.
Wij wensen jullie een sportief en vooral gezond 2020!

LADIES TEAM KOMT OP
TEGEN KANKER

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

Gezocht: naschoolse op-
vang 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 

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

www.denys-co.be

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

super8, DV) op dvd
Omnivid videoproducties

0497 489 457

Te huur: App 1st verd. 
Ruime wnkmr, kkn,bdkmr, 
2 slkmrs, alle toestellen 
voorzien. 700 € pm +40€. 
0498/869 360 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Klusman, inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561 

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

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

Te koop gevraagd: 
Schilderijen, spullen v. 
zolder, enz. 03/663 65 70

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

Gsm 0484/282 857

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

INBOEDEL
OPRUIMING

van zolder 
tot kelder

Huizen - appartementen 
villa’s - magazijnen

Bij verkoop, verhuur, 
overlijden, echtscheiding, 

bij faillissement bedrijf.

0484/429 232

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekijken
Paul v. d. Auwera

03 652 17 77

Gratis etentje, als u gelij-
kenis vertoont met Pom-
meline uit Temptation Is-
land. U aangeboden door 
een 66 jarige sympathieke 
man. De feestmaand is ge-
start bel mij. 0485/113 452

Pedicure Eline - Medi-
sche en Esthetische pedi-
cure vanaf €30. Manicure 
en gellak. Pedicure en 
gellak. Ook aan huis mo-
gelijk of in praktijkruimte 
centrum van Brasschaat. 
Telefoneer voor een af-
spraak 0499 69 36 61.

Online veiling Warmste Week
De Brasschaatse kunstkring ‘t 
Blad heeft uit sympathie voor 
Radio Park, maar vooral voor 
het prachtige initiatief van 
de warmste week een 10-tal 
kunstwerken geschonken voor 
de online veiling. Iedereen kan 
nu  reeds een bod uitbrengen 
om één van de schilderijen of 

te kopen. Deze veiling loopt tot 
22/12. De veiling sluit om 19u. 
Er worden werken van Gisela 
Bertels, Leo Dom en Paul De 
Beenhouwer te koop aangebo-
den. We hopen dat er massaal 
zal op geboden worden. Het is 
een unieke kans om van deze 
Brasschaatse kunstenaars een 
werk te kunnen aankopen. Op 
deze manier heeft de Bras-
schaatse kunstkring ‘t Blad 
haar steentje bijgedragen, tot 
het welslagen van deze unieke 
actie van Radio Park.
Wat moet u doen? Surf naar
www.hammertime.be/hetglazen-
radiohuis/1109/nl. Laat uw groot
hart spreken en bied op deze 
kunstveiling. De volledige op-
brengst gaat naar het goede 
doel. Al de leden van de Bras-
schaatse Kunstkring ‘t Blad
hopen op mooie resultaten van 
deze online-veiling.
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

PROFITEER NU T/M ZONDAG 5 JANUARI 2020

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

*GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. 

BETAAL DE                       UITLEVEREN IN 2020

AANGEBODEN DOOR BIJNA ALLE LEVERANCIERS

€250,-

PRIJZEN VAN 2019 

EXTRA KORTING
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Uitzonderlijke  koopzondag: 5 januari! Kijk op www.sanidump.eu voor  de openingstijden en vestigingen!
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Met meer dan 70 stand-
houders belooft het lek-
ker knus te worden rond 
de kerk in Gooreind! 
Op zondag 22 decem-
ber wordt het Pastoor J. 
Meeusenplein, een ge-
deelte van de Kerkplaats 
en de Theo Verellenlaan 
verkeersvrij gemaakt 
voor een geweldig leuke 
kerstmarkt. Onderne-
mers, handelaars en 
verenigingen stellen er 
van 13 tot 19 uur hun 
activiteiten voor. In totaal 
74 standhouders bunde-
len hun krachten om een 
groot en gevarieerd aan-
bod aan te bieden. Zelfs 
de enige échte kerstman 
komt in de namiddag 
even langs! 

Optredens
In de kerk geniet je de hele namiddag van verschillende hartverwarmende optredens dankzij 

Sonderwalt en K.H. Concordia Gooreind.
De Warmste Kraam
Het personeel van het lokaal bestuur Wuustwezel slaat de handen wederom in elkaar en bemant 
opnieuw hun Warmste Kraam. Verschillende collega's maken zoetigheden om te verkopen voor 
een vrije bijdrage, collega Tom haalt zijn BBQ kunsten boven met winterse hamburgers, de DJ 
presenteert en draait aangevraagde plaatjes die over heel de kerstmarkt te horen zijn. Er zullen 
ook een aantal creaties (kaarsen en kerstkaarten) van (W)onderweg te koop zijn, dat is een vzw 
voor normaal begaafde 16-plussers met een autismespectrumstoornis.
Santa run for life

onderweg.
Kinderen (tot 12 jaar) starten om 14 uur aan GC 't Schoolhuis voor 1 km loopplezier op en rond 

vingsgeld gaat naar het goede doel. Elke jonge sportieveling ontvangt daarbovenop nog een 
warme kerstmuts en een medaille.
Volwassenen (vanaf 12 jaar) kunnen zich na de kidsrun (omstreeks 14.20 uur) wagen aan een 
tochtje van 3 km wandelplezier of 5 km loopplezier. De start is ook voor hen aan GC 't Schoolhuis. 

je 5 euro inschrijvingsgeld. Inschrijven kan via www.wuustwezel.be/sport.

KERSTMARKT GOOREIND

Cocorico IJSTAARTEN OF
ROOMIJS NODIG

VOOR DE FEESTEN?

Prett  igefees tenvanwege het Cocoricot eam

Tijdig bestellen a.u.b.

Hendrik Luytenplein 3 - 2930 Brasschaat
03 651 57 51

Neem eens een kijkje op onze website:

www.cocoricoijs.be

tot en met 
5 januari

alle dagen open
van 14 tot 21u
dinsdag gesloten

1 februari
terug open

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

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

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

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

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

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

Comp. probl. Ik kom 
a. huis herst.  Sneld. 
0496/383 015.  Verk. 
comp. op maat
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BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43

201951 - Geldig van 18/12 t.e.m. 05/01/2020

€1,-

EMMER 10 L
929230

MET 2 ACCU’S

ACCU KLOPBOORMACHINE “BCD003”
- accu: 18 V Li-Ion 1,5 Ah
- 0-400/0-1400 t.p.m.
- aantal slagen: 21000 s.p.m.
918760

-50%
99,-

199,-

HAARDHOUT
- 9 dm³ netto.
805500

2,99
3,39

0,33/DM3

BETONPLEX  
244 x 122 cm - 18 mm
2932/13082

-34%

41,99
64,59

VOUWTAFEL
- 180 x 70 x 74 cm.
536067

VERPLICHT IN 
ELKE WONING 

VANAF 
1 JANUARI 2020!

op alle 
ROOKMELDERS

-20%

-33%

39,99
59,99

+  16 BOREN, OPBERGTAS en 134-DELIGE 
 GEREEDSCHAPS- en ACCESSOIRESET!

Het ideale eindejaarsgeschenk... de HUBO-CADEAUKAART!



Brasschaatse Film,     Nr. 51,     18-12-2019  8

Heb je interesse voor
nieuwe zorgtechnieken
én voor haar verhalen?

Zorgbedrijf Brasschaat zoekt halftijds zorgkundige, 
halftijds animator, kamerverzorger en 
een zelfstandige kapper met oog voor de job 
én de mensen.

Kijk op 
zorgbedrijf.

antwerpen.be/
vacatures

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Kalmthout

takenpakket:
• Je ondersteunt je collega’s in administratieve taken;
• Je maakt wettelijk verplichte documenten op;
• Je beheert en houdt de database van cliënten up-to- 
 date, deze database wordt gebruikt wordt voor taken, 
 tijdsregistratie en documentbeheer;
• Je helpt collega’s bij het indienen van diverse aangiften,
 neerleggingen, publicaties, …;
• Je verzorgt de registratie van o.a. huurovereenkomsten;
 Een aanvulling met boekhoudkundige taken is mogelijk.

• Je bent afgestudeerde bachelor in 
 een administratieve richting;
• Punctualiteit is je sterkste punt;
• Omgaan met stress en het halen van deadlines is voor 
 jou geen probleem;
• Je kan onafhankelijk werken en hebt een gezonde 
 dosis team-spirit;

• Je hebt een positieve en professionele houding;
• Ervaring in een boekhoudkundige omgeving 
 is een pluspunt.

Voor een uitgebreide vacature: solliciteer online www.tbw.be/vacatures 
of stuur je kandidatuur en cv naar stijn.agache@accnoord.be

JUNIOR/SENIOR DOSSIERBEHEERDER 
Kalmthout / Kapellen

Wil je deel uitmaken van een team gedreven collega’s? 
Zoek je een job waarin je jouw talenten kan laten zien en de 
kans krijgt te groeien? Accountants Noorderkempen zoekt 
voor haar kantoren te Kalmthout (TBW Accountants) en 
Kapellen (Factum Fiscalis) nieuwe collega’s met talent voor 

Wat heeft Accountants Noorderkempen u te bieden?
• Onze medewerkers kunnen rekenen op boeiende 
 uitdagingen in een jonge, dynamische werksfeer;
• 40 toffe collega’s verspreid over twee kantoren;
• Je werkt dicht bij de klant, maar ook ... dicht bij je thuis: 
 je maakt carrière in je eigen regio;
• Veel aandacht voor je persoon, je talenten en de 
 ontwikkeling daarvan: opleiding en coaching;
• Een carrièreplanning op maat met begeleiding 
 on-the-job;
• Flexibel werken.

In ruil voor je inzet bieden wij een permanente opleiding 
en een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.
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Contacteer ons voor meer informatie:
Contact@Delete.be

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.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

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

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

Filip Meyvis 

 
• maatwerk 

  

• stores
• 
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TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
18 kt diamonds

JAARLIJKSE NIEUWJAARSDRINK
laatste zondag, 5 januari, staat de jaarlijkse nieuwjaarsdrink 
van de gemeente gepland, van 11 tot 12.30 uur.
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†

Paul Luyckx
partner van Juliette Verbeelen

Geboren te Lier op 21 juli 1933 en
overleden te Brasschaat op 6 december 2019.

Dit melden u:
 
Juliette Verbeelen

zijn partner
† Dirk en Diane Luyckx-Streumer
Alain en Marijke Lormans-Luyckx en kinderen
† Det Luyckx
Luc en Lut Baeskens-Luyckx
Hilde Luyckx en kinderen

zijn kinderen en kleinkinderen

Wij hebben afscheid genomen van Paul
op vrijdag 13 december 2019.

Bijzondere dank aan
het team van WZC Buitenhof voor hun liefdevolle zorgen en u

allen voor uw warme medeleven.

www.condoleances.be/paulluyckx

steunt 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 

Vorige week was de Sint op bezoek bij Vief Brasschaat en hij had 
voor allen een speculaas-geschenk bij.

SINTERKLAAS
OP BEZOEK BIJ VIEF

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.

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

Alle uurwerkbanden
alle maten

alle kleuren
Paul v. d. Auwera

0497 62 15 62 

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

Ik ben op zoek naar een 
stalling voor mijn mobil-
home ,omgeving Bras-
schaat, Ekeren , Kapellen 
of omgeving Tel . 0475 
539 091
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Bredabaan 352 - 2930 Brasschaat Tel. 03 653 37 79 - Met en zonder afspraak

UITNODIGING OPENING
20 december 2019

Wij heten u van harte welkom op de feestelijke opening 
van ons nieuw kapsalon Joelle Hairstyle, Bredabaan 352. 
Graag nodig ik u uit om op vrijdag 20 december 2019 (van 
9u. tot 18u.) voor een hapje en een drankje. 

HEREN
wassen en knippen € 15
baard scheren € 10
keratinebehandeling € 50
wassen wangen of oren € 10
kleuring € 25

DAMES
(Wassen-verzorging-
knippen-hand drogen) € 20
Kindersnit tot 10 jaar € 12
BRUSHING
kort € 15
halfl ang € 20
lang € 25

KLEURINGEN
kort haar € 30
half lang haar € 45
lang haar € 40
extra lang € 45
uitgroei € 30
kleurspoeling € 20

BALAYAGE
kort € 30
halfl ang € 40
lang € 50

OMBRE
kort € 45
halfl ang € 55
lang € 65

KERATINE BEHANDELING
kort € 30
halfl ang € 40
lang € 50
permanent € 35
NAGELS
acrylnagels nieuwe set € 32
opvullen € 27
gelnagels nieuwe set € 37
opvullen € 27
met gel lak + € 10
gel lak op je eigen nagels € 20
kunstnagels verwijderen 
i.c.m. nieuwe set € 5
kunstnagels verwijderen 
i.c.m. nieuwe set € 12
BEAUTY BEHANDELINGEN
wenkbrauwen epileren € 10
wimpers of 
wenkbrauwen kleuren € 10
bovenlip epileren € 5
gezicht epileren 
incl. wenkbrauwen € 20
Shellac € 30
wimperextensions € 70
bijwerken € 35
verwijderen € 18
GELAATSVERZORGING         Puur 30 min € 40
Deze behandeling bestaat uit: (huidanalyse, 
vapozone, reiniging, scrub, masker met hoofdhuid-
massage, oogserum, dagcrème, handmassage)

U zult kennis maken met ons vriendelijk, nieuw team. Ons gespecialeerd en gemotiveerd team 
bestaat niet alleen uit kappers, maar ook uit zeer ervaren en opgeleide nagelstylisten 
en schoonheidsspecialisten die een veel praktijkervaring hebben met 
wimper extensions. Dit alles wordt aangeboden tegen zeer scherpe prijzen!

          Met vriendelijke groeten,Team Joelle Hairstyle

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

KOPPELVERKOOP*

zondag 22 december geopend van 12u tot 17u

START SOLDEN OP 3 JANUARI 2020
Ook open op zondag 5 januari 2020 (10u t.e.m. 18u)

Van harte welkom!

*Geen kortingen op geschenkartikelen

Dameskleding - Damesschoenen - Accessoires

steunt startende handelaars

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

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 22/12 en 29/12 open van 12-17 u. 

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

BIJ ELKE AANKOOP VAN EEN GEHEEL KAASJE 

20% KORTING

Zondag 24 november was een spannende dag voor de leden van jiu-jitsuschool Magda De Sutter. 
In het Sportcentrum Peerdsbos werd examen georganiseerd voor het behalen van een volgende 

senseis, monitoren en het bestuur.

GORDELEXAMENS
JIU-JITSUSCHOOL MAGDA DE SUTTEROp maat maken van 

alle uurwerkbanden
0497 62 15 62 

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

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

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 . 
0475/939 802

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Goud terug goedkoop, 
maar niet voor lang 

meer. Bevoorraad u nu! 
Augustijnslei 10 over post

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
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JAARLIJKSE NIEUWJAARSDRINK
laatste zondag, 5 januari, staat de jaarlijkse nieuwjaarsdrink 
van de gemeente gepland, van 11 tot 12.30 uur.

Achttiende WinterWendeWandeling van Natuur-
punt Brasschaat: Peerdsbos en Bonte Hanek

De achttiende editie van de WinterWendeWandeling van Na-
tuurpunt Brasschaat alweer, en naar ondertussen aloude traditie 
gaan we op zoek naar een stukje ‘onbekende’ natuur in de buurt. 
Het Peerdsbos valt voor de meeste Brasschaattenaars niet onder 
de noemer ‘onbekend’. Maar toch zijn er in dit waarschijnlijk best 
bekende bos van Antwerpen nog stukjes bijna ongerepte natuur 
te vinden waar nog reeën kunnen vertoeven, waar libellen boven 

lente weer het bos verfraait.
En dan is er de Bonte Hanek, het natuurgebied net over de 
Laarse Beek in Schoten, dat met de aanleg van de E19 en 

grotendeels eigendom van de gemeente Schoten, en werd de 
hoede genomen door het Agentschap Natuur en Bos.
 Boswachter Lucas Bergmans zal ons langs de mooiste plekjes 
van het gebied leiden, en het beheer toelichten dat er voor moet 
zorgen dat deze plekjes blijven bestaan en de natuur hier nog 
meer kansen krijgt. Naar eveneens aloude traditie vieren we de 
winterwende – de kortste dag van het jaar - met een warm of 
koud drankje voor alle deelnemers. Praktisch: De wandeling gaat 
door op zondag 22 december om 13:30. Afspraak op de parking 
van het Peerdsbos aan het einde van de Peerdsbosbaan, te 
bereiken vanaf de Horstebaan in Schoten. Het einde is voorzien 
rond 17:00. Bij vochtig weer zijn stevige wandelschoenen of 
laarzen aangeraden.

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

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

Winkerliers donk Patio nodigen u uit op zondag 22 dec. op hun

Aperitiefconcert door Ella Mannaerts
Kerstliederen met piano tvv ZING ZANG ZON vzw vanaf 11u

Zing Zang Zon vzw is een socioculturele organisatie verbonden aan verschillende muziek-
academies.  Deze VZW wil zoveel mogelĳ k drempels wegwerken en jongeren de kans bieden om 
in contact te komen met kunst en cultuur, om samen het rĳ ke culturele aanbod van Antwerpen te 

ontdekken en om hun netwerk uit te bouwen.

Bakkerĳ  
Van Hunsel

Die dag
bemannen de 
meisjesscouts  

"38ste
St-Beatrĳ s"

onze kersthut 
en zorgen voor 

een drankje

speelt enkele nummers 
ten voordele van de

WARMSTE  
WEEK

Donksesteenweg 212
Gratis parking
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U hoeft niet langer te fantaseren...
Clissen & Vanden Bergh gaan fusioneren om zo samen nog beter te presteren.

Ten eerste willen wij, Garage Clissen & Garage Vanden Bergh u hartelijk bedanken voor het gestelde vertrou-

wen en wensen wij u een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2020. 

Wij maken ons klaar voor 2020 om u een nog betere service te kunnen garanderen in het nieuwe jaar.

nieuwe concessie, 
Brasschaatsteenweg 60 in Kalmthout.

naverkoop 

Concreet zal Caroline, Karin, Tinneke, Vera, Koen, Jef, Thijs, Hans, Wim, Roel, ... nog steeds uw aanspreekpunt 

Wij kijken er alvast naar uit om u vanaf 2 januari in onze nieuwe concessie te verwelkomen.

De grot u kan alvast een voorproefje terugvinden op de 

volgende pagina. U bent ook altijd welkom om onze nieuwe concessie te bezoeken, op die manier kan u alle 
nieuwigheden en aantrekkelijke saloncondities ontdekken.

Hopelijk tot binnenkort! 

Het team van Clissen Kalmthout & Vanden Bergh
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Brasschaatsteenweg 60

info@clissen.vw.be
info@garagevdba.be

zat:  Gesloten
zon:  Gesloten

zat:  Gesloten
zon:  Gesloten

zon:  Gesloten

zat:  Gesloten
zon:  Gesloten

Open op zondag 
12 - 19 - 26 

januari

AUTOSALONCONDITIES
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De Sint was  op verrassingsbezoek bij de jongste gymnasten 
van No Limits Gymnastics Brasschaat. Hij was verbaast over de 
vorderingen die ze reeds hebben gemaakt en bedacht ze allen 
met een zakje lekkers en een gezond mandarijntje.

SINTERKLAAS OP BEZOEK 
BIJ NO LIMITS GYMNASTICS

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

BELANGRIJK NIEUWS !

Om dit allemaal vlot te laten verlopen 
zijn we gesloten tijdens de Kerstvakantie. 

We heten je vanaf 06/01/2020
van harte welkom op ons 
nieuwe adres:

BREDABAAN 745
2930 BRASSCHAAT

T +32 3 651 83 40  |  E welkom@godevaart.be  |  www.godevaart.be
Kapelsesteenweg 289 - 2180 Ekeren - 03 647 37 99
Open: alle dagen van 17 tot 22.30 uur - Maandag gesloten

De chef van Steakhouse Grill Garden zorgt 
voor verschillende internationale hapjes, 
steeds vers en gezond.

In de keuken staat een Josper®-grill, made 
in Barcelona. Het is een houtskoolgrill
dat het goede combineert van grillen en
barbecueën. De hoge temperatuur, die kan 
oplopen tot 400o C, zorgt voor een perfecte 
temperatuur en sappigheid van het Black
Agnus vlees, vis of groenten.

De houtskool zorgt voor de smaak van 
vuur. Pure gerechten boordevol smaak, 
klaargemaakt met een touch van de chef.

Een smaakvol ingerichte zaak met een 
hartelijke bediening:
Steakhouse Grill Garden in Ekeren

Wij wensen onzeklanten hele fijneeindejaarsdagenen een
fantastisch

2020

HET WORDT WEER KERSTMIS
Beste Jongeren, Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Het is een feest van vrede, ook een 
familiefeest. Een tijd dat we iets goed willen doen voor anderen die het minder goed hebben. Er zijn 
in deze tijd verschillende grote en kleine initiatieven. Wij vieren Kerstmis tijdens de Gezinsviering 
op dinsdag 24 december om 17.00 in onze parochiekerk H.Familie, Rustoordlei. Wij nodigen jullie 
uit, met gans je familie, aan deze viering deel te nemen en ook iets te doen voor de kinderen die 
het minder goed hebben. Kinderen waar Sinterklaas niet is kunnen komen, kinderen waar geen 
pakjes onder de Kerstboom liggen. Bij jullie is Sinterklaas geweest met nieuw speelgoed, ook onder 
de Kerstboom ligt weer iets leuks, daarom vragen we, breng een speelgoed mee waar je zelf niet 

Kabas wordt dit speelgoed bezorgd aan de kinderen die het minder goed hebben dan jullie, zo 
hebben zij ook nog een beetje Kerstmis. DOEN, je zal je er zelf blijer mee voelen. Alvast bedankt 
De Plaatselijke Kerngroep parochie H.Familie.

Wij zoeken

JOB-
STUDENTEN

en

FLEXIJOBBERS
voor zaal, keuken

en afwas

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat
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CELEBRATE YOUR

AT DE COMPAGNIE

CASINO ROYALE
Good music - Excelent food - Fun people

A night with entertainment and happiness

This exclusive €100-deal includes:

Bubbles - Drinks - Food
and Entertainment (until midnight)

Dresscode: Black Tie

DE COMPAGNIE
Kapelsesteenweg 471 - Ekeren

Tel. 03 689 81 89
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We zitten in de “Warmste Week” van het jaar. Dat is ook 
in Brasschaat merkbaar. Wie aan het oude gemeente-
huis passeerde, heeft ongetwĳfeld het nieuwe Glazen 
Radiohuis van Radio Park al opgemerkt. Deze tweede 
editie is een stuk groter dan de eerste. Nog tot en met 
zondag 22 december zendt de radio uit vanuit het 
Glazen Radiohuis uit. Bedoeling is uiteraard centen te 
verzamelen voor het goede doel. Dat kan op vele ma-
nieren onder meer door het aanvragen van een plaatje 
in ruil voor een donatie. Het goede doel is dit jaar Man-
telzorg. Er werden drie doelen uitgekozen. Zo is er de 
Stichting De Kleine Strĳders die zich inzet voor zieke 
kinderen in AZ Klina. Een ander deel gaat naar Casa 
Callenta, de warme ontmoetingsplek voor mensen met 
kanker en hun naasten. Tenslotte werd de weggeefwin-
kel Het Donorke uit Schoten uitgekozen. Hier worden 
allerlei spullen verzameld en gratis weggegeven aan 
minderbedeelden. 
Een ander lovenswaardig initiatief is zeker Crazy Cro-
chet. Yves Bisschops en Kathy Vanden Broek kwamen 
een jaar geleden op het “crazy” idee om een nieuw 
wereldrecord dekens te haken. Hun idee sloeg alvast 
aan want in 162 gemeenten ging men aan het haken. 
Bedoeling was zo veel mogelĳk dekens te haken van 1 
meter op 1,5 meter. Die zouden dan aan elkaar worden 
gehaakt en uitgespreid op de site van de vzw Bielebale. 
Er werden in totaal meer dan 5000 dekens gehaakt, 
goed voor een oppervlakte van 7500 vierkante meter, 
een verpulvering van het wereldrecord. Maar dat was 
buiten de weersomstandigheden gerekend. De regen 
zorgde ervoor dat de dekens niet kon worden uitge-
spreid. Natte dekens kunnen niet meer worden ver-
kocht. Geen wereldrecord dus, maar de dekens worden 
natuurlĳk wel verkocht en die opbrengst gaat naar de 
vzw Villa Max. Deze vzw maakt vakantie mogelĳk voor 
gezinnen met kinderen met een handicap. 

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)

Avondtoilet en Ktuna verwelkomen u DOOD GRAAG op het tweede 
weekend van deze magisch realistische komedie van Sarah Ruhl. 
Regie: Ron Schuerman met assistentie van Petra De Blick. Met Ma-
rijke Back, Anja Bolders, Lynn Bolders, Saskia Gijsels, Luc Mes-
siaen en Thomas Van Wesemael. 
Op 19, 20 en 21 december om 20.00 uur in ‘t Kerkske, Kapel-
sestraat 182 te 2950 Kapellen. Prijs VVK € 12,00, Kassa € 14,00, 
Studenten € 10,00. Donderdag 19 december speciaal aan € 
10,00 – studenten € 8,00.
Reserveer via contactformulier op www.ktuna.be of avondtoi-
let@telenet.be

10 x 2 tickets voor de voorstelling van donderdag 19 december.
Vermeld dat je het in de Brasschaatse Film hebt gelezen in je mail 
naar avondtoilet@telenet.be en een onschuldige hand doet de rest.

Speciaal voor de
lezers van de

10 DUOTICKETS

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…

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

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

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit al geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

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

www.ikverdienbij.be 

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

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

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

Alle batterijen voor
uurwerken

0497 62 15 62 

VOORJAARSCURSUSSEN!
Op de website van het Dakhuus kan je nu al grasduinen in het 
voorjaarsprogramma. Je kan in het vormingscentrum terecht voor 
een korte taalcursus zoals Spaans of Italiaans ‘op reis’. Maar je 
kan er ook hobby- en informaticacursussen volgen. 
Een greep uit de nieuwe thema’s: Ukelele voor beginners, por-

Wie zichzelf eens lekker wil verwennen, kan dan weer kiezen 
voor een Detoxcursus na de feestdagen of een wellness-cursus 
zoals ontspanningsmassage of mindfulness. Kan je nog niet zo 
goed overweg met een pc. ABC van de pc helpt je op weg. Maar 
er is nog veel meer te vinden op onze website. Heb je je keuze 
al gemaakt? Wees er dan snel bij, want zoals altijd worden snelle 
beslissers beloond met een mooie vroegkorting t.w.v. van 5,00* 
euro. Graag meer info? Bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13.30-
16.30u of woe 17 tot 18.30u) of mail naar info@dakhuus.org 
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Oxfam Wereldwinkel Brasschaat: kom eens een 
kijkje nemen voor je kerst- of eindejaarscadeau
Ook bij de Oxfam Wereldwinkels zijn het cadeau-dagen. 
Een verrassend geschenk:  zilveren juweeltjes, sjaal of aardewerk: 
mooie producten gemaakt met respect voor de kleine producent.

-
tieve wereldwijnen niet. Een idee: stel zelf je geschenkmandje samen.

Oxfam Wereldwinkel Brasschaat • Augustijnslei 78
Open: maandag 10 tot 12u30

Dinsdag, donderdag en vrijdag: 14 - 17u30 Zaterdag: 10 - 12u30 en 14 tot 17u.

Wij zoeken ook nieuwe vrijwilligers:
bel of stuur een berichtje 0474 595 299

PostPunt - Vaporstore - Dagbladwinkel
Rerum Novarumlei 4 - Brasschaat

GEVRAAGD:

FLEXI-JOB
verkoper/verkoopster

Voor maandag en woensdagnamiddag
Ervaring POST = pluspunt

Mail je cv met motivatiebrief naar:
dagbladhandel.proost@telenet.be

10 X     1 + 1 GRATIS  VRIJKAART
sms naar 0477/60 79 81, vermelding: Bert Gabriels/
Kadans/lezer Brasschaatste Film – 
naam/adres/emailadres.
Speciaal voor de lezers van de

Een pittig jaaroverzicht van de belangrijke thema’s in de 
hedendaagse maatschappij tijdens het voorbije 2019.
Of je al die mooie verhalen ernstig moet ne-men, laat Bert 
aan het zeer aandachtige publiek over.
Kaarten: www.curieus-wuustwezel.be / sms 0477 60 79 81

Curieus Wuustwezel i.s.m. Club Bokal stelt voor in
GC KADANS op zaterdag 4 januari om 20u15 • € 15

BERT GABRIELS

BUTLER KIDS
BUTLER FOR YOU

BIG, BIG
SALE
SHOP
POP UP

OPEN

DECEMBER

JANUARY

Thursday
Friday
Saturday
open from 10 till 17h!

Bredabaan 152
2930 Brasschaat

Kids - Women
Girls - Boys - Men

Essentiel • Bellerose
Maan • Twin Set • ...

UP TO70% OFF

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

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

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

Ik zoek werk, alle huis-
houdelijk werk. 0467/ 602 
940 

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

ROOD/WIT ZIJN ONZE KLEUREN .......
Van “den Aaantwaaarp” maar ook van Brasschaat en ..... van onze volgende QUILTTENTOON-
STELLING in de BIB van BRASSCHAAT ! Vanaf 17 december tot half januari 2020 tijdens de 
openingsuren van de Bib. ROOD/WITTE QUILTS en RECYCLAGE-QUILTS zijn er te bewonderen 
alsook mooie boekomslagen !  Wij lieten jullie reeds enkele voorbeelden zien tijdens onze QUIP 
IN DE BIB ( = Quilten in publiek ) op 15 juni il.  Ook heel mooie babyquilts waarvan jullie nu de 
resultaten kunnen zien. Rood/WIT en recyclage liepen als een “rode draad” door ons jaarpro-
gramma. Ook rood borduurwerk is tegenwoordig heel populair en is hier ook toegepast. Als je met 
een groep naar onze tentoonstelling komt, verwittig de Bib, en wij komen jullie met veel plezier 
een rondleiding geven !   Volgend jaar is het Beethoven-jaar !  Dus ons thema is MUZIEK EN 
ROMANTIEK ! En natuurlijk steeds RECYCLAGE, dat blijft prioritair ! Schrijf nu reeds in, maar de 
plaatsen zijn heel beperkt  tel.0475297554 !!! De lessen gaan door in ANTVERPIA St.Antoniuslei, 
Brasschaat-Mariaburg elke dinsdag van 10.15 tot 15.30 u. En we starten reeds op 7 januari 2020. 
Beginnelingen zowel als gevorderden, jong en minder jong, zeer welkom. Wij hebben heel veel 

aan zeer kleine prijzen !  Aarzel niet en schrijf nu in !!! De leden van de QUILT-KUNSTKRING 
“IN DE HOVEN VAN PLAISANTIE” 
wensen jullie ZALIG KERSTFEEST EN EEN ZEER CREATIEF 2020 !!!

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

Te koop: Travertijne tafel 
ovaal. 2,45M OP 1,10 
In mooie staat €1250 
0495/182 116

Ik Koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstation. 
Evenals oude strips, cd’s, 
dvd/bluray, allerhande 
multimedia, leuke curiosa, 
oud speelgoed, enz. Kort-
om, hebt u iets leuk in de 
aanbieding. Geef me een 
seintje: 0487 365 100

Ik zoek werk als schilder 
binnen of buiten. Veel er-
varing. Prijs valt te bespre-
ken. Gsm 0483 483 936

Dak herstel./vernieu-
wen, karweien, isolatie. 
0489/717 125

Gevraagd: Alle wagens, 
jong/oud, ongeacht welke 
staat (schade, ...) Erkend 
autobedrijf! Tel. 0476/749 
178

Alle renovatiewerken, 
tegels, laminaat, afbraak-
werk, gyproc, Gratis of-
ferte. Spr. Ned. 0485/128 
576 - 0466/365 093 Mario

Gezocht: Schilder met 
goede referenties vr. appt. 
april 2020. 0485/365 553

Aankoop antiek, brocan-
te, verzamelingen, brons, 
zilver, enz. Volledige op-
ruimingen. 0495/574 852 
- www.krisvoeten.be

Te koop: Meer dan 150 
boeken, romans en strips. 
Tel. 0497/085 628

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen, metaal 2m L op 
1m05 br. Nieuwe banden, 
lichten en bedrading. € 
200. 0465/930 065

Te koop: Klein orgeltje 
p.o.t.k. 03/663 38 74 na 18u.

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

Ik zoek werk, alle huishou-
delijk werk. 0467/879 497

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

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

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen: Juwelier 
Denys &Co. Bredabaan 
246 Brasschaat. 03/430 
20 83 www.denys-c .be
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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

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

paden en het wegdek heraangelegd werden, wordt de Pauwel-
slei woensdag 11 december de eerste lokale voorrangsweg in 
Brasschaat. Als de evaluatie nadien positief is, volgen er nog. 
Het gemeentebestuur is van plan om de voorrang aan rechts 
in hoofdstraten geleidelijk aan te herzien. Daarmee volgt Bras-
schaat het voorbeeld van heel wat andere gemeenten zoals Ka-
pellen, Schoten en Kalmthout. 
Hoofdweg versus woonstraat
De voorrang aan rechts leidt vaak tot verstrooidheid en ongeval-
len, zeker in hoofdstraten waarbij bestuurders het gevoel krijgen 
voorrang te hebben. Voorrang aan rechts zorgt in België voor 
maar liefst  15.000 ongevallen per jaar. 
Vandaag moeten alle bestuurders op onze hoofdstraten voor-
rang geven aan kleinere woonstraten, dus ook bestuurders van 

komt deze legislatuur dus verandering in. De bedoeling is om 
na de Pauwelslei ook Lage Kaart, Miksebaan, Donksesteenweg, 
Hoogboomsteenweg, Hemelakkers en Augustijnslei op termijn in 
voorrang te brengen.
Veilig, duidelijk, leefbaar
Een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en zijstraten verhoogt 
de veiligheid van alle weggebruikers, maakt woonwijken leef-
baarder en verbetert de doorstroming van het verkeer.  Op een 

tomobilisten is er geen enkele twijfel meer wie voorrang heeft. 
Gemeenten die al een gelijkaardige ingreep deden, zagen het 
aantal verkeersongevallen stevig dalen!
En wat met de snelheid?
“Bij een voorrangsweg wordt de straat een racebaan!”, horen we 
vaak. Hoe snel automobilisten rijden, hangt echter niet alleen 
van de voorrangsregels af. Natuurlijk nemen we eerst een aantal 
snelheidsremmende maatregelen vooraleer we de voorrang aan 

geplaatst, staan er slimme lichten en dynamische verkeersbor-
den en een zone 30 ter hoogte van de schoolomgeving.

PAUWELSLEI, EERSTE
LOKALE VOORRANGSWEG

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Wij wensen u een fijne Kerst
en een prettig eindejaar !

Ons kantoor is weer geopend
vanaf maandag 30 december

De 1ste uitgave in het nieuwe jaar
valt vanaf 6 januari weer bij u in de bus
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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

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

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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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.

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Niels Van Beeck
Algemene Schilderwerken

0496/34.79.85

NVB Algemene Schilderwerken

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

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

jaarlijks Sint-Antoniusfeest
U wordt samen met uw familie en vrienden van harte uitgenodigd op het jaarlijks Sint-Antoniusfeest 
dat plaatsvindt op zaterdag 18 januari 2020 in Ons Middelheem, Bredabaan 423, vanaf 16:30 u tot 
20u. Een lekker avondmaal aan een democratische prijs. U kan kiezen uit:  Beulingen met appelmoes
Gehaktballen met krieken, Spek met eieren 
Dit wordt geserveerd met brood.  De grote portie aan €9,00 en de kleine portie aan € 6,00. Vers 
gemaakte rijstpap van hoevemelk  als dessert aan € 2,50. Op zondag 19 januari 2020 te 11:15 
u  is er in onze Sint-Antoniuskerk een plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door het Sint-
Antoniuskoor. Nadien volgt in de ontmoetingsruimte de verkoop per opbod van vleeswaren. De 
opbrengst hiervan is voor Parochiaal Steunfonds Sint Antonius Brasschaat. Dit fonds draagt zorg 

U kan na de viering ook genieten van lekker warme erwtensoep of van een jenevertje. 
Hartelijk welkom!
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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 1ste verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 283

€ 140.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BERENDRECHTANTWERPEN LINKEROEVER

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

EKEREN      TE HUUR

BRECHT EKEREN

SCHOTEN

KAPELLEN    TE HUUR

HOEVENEN     

KAPELLEN  

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 bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 
m². Aangename ligging in een groene woonomg. 
op kleine afstand van centrum. Mogelijke bebou-
wing van max 60 m² met bijkomend verdieping 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

LAGE KAART 498
Deels te moderniseren woning gelegen op een 
leuke locatie nabij het centrum van Brasschaat. 
Deze woning heeft een ruime living vooraan, eet-
hoek met zicht op de tuin en ingerichte keuken. De 
hal achteraan biedt toegang tot de deels overdekt 
terras, en hobbyruimte. Naast de woning gelegen 
zijingang. EPC: 477
€ 250.000

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

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

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

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

BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning gelegen in een rustige 
woonwijk nabij winkels, scholen en openbaar vervoer. Deze 
gezinswoning beschikt oa over 3 slpks, polyvalente ruimte, ve-
randa met airco en trap naar de ZW-gerichte tuin en garage met 
autom. sectionaalpoort. Overal dubbele beglazing met rolluiken 
of zonnew. Elektr. is conform. Parkeergel. voor 2 wagens op de 
oprit. Recente conden.-brander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 265.000

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

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 aanwezig. Beschikbaar 
vanaf 01/03/2020. EPC: 665
€ 650 + kosten € 150

HOEVENEN     

‘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

FRANS STANDAERTLEI 6
Zeer gunstig gelegen handels gelijkvloers met een 
oppervlakte van 120 m² en 2 auto staanplaatsen. 
Vele mogelijkheden. Direct beschikbaar. EPC: 49

€ 850

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/magazijnruimte 
(78m²). Op de eerste verdieping is een living, open 
eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 slaap-
kamer 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      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     
ANTWERPSE STEENWEG 36
Karaktervolle halfopen villa met rieten dak gele-
gen in het centrum van Hoevenen. Dit gerenov. 
eigendom beschikt over 3 ruime slpks, nieuwe kkn, 
autostnplts 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

(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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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 57 - te renoveren woning 
met GLVL : hall, living met open haard en keuken, WC, 
veranda, tuin – 1ste V : 3 slaapkamers met ingemaakte 
kasten, badkamer ; kelder.

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

We konden weer op heel wat ‘changemakers’ rekenen om de 
11.11.11-actie van 2019 tot een groot succes te maken. Dank aan 
iedereen die meewerkte en aan alle Brasschatenaren die produc-
ten kochten aan de warenhuizen (opbrengst 3.814 euro), die lek-
ker vegetarisch kwamen brunchen (opbrengst 2.880 euro) of geld 
stortten via de overschrijving (opbrengst tot nu toe 9.319 euro).

11.11.11-ACTIE WAS WEER 
EEN GROOT SUCCES!

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Man zoekt werk, poet-
sen, strijken, tuinw., klus-
jes. Eng. 0465/165 694

Klus&Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige 
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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

 

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

n:

CHAUFFEUR CE NATIONAAL TRANSPORT

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

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

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

Tuinwerken Kano-
ra: aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, winterklaar 
maken. Vrijblijvende prijs-

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

www.denys-co.be

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien en vel-
len van bomen. 0497/284 
395
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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
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
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 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.

 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. 

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):
21-22/12 Bart Danneels 03/290 63 27
28-29/12 Haemels Karin 0475/846 436
4-5/01 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

21-22/12 Mertens Els 0478/259 198
28-29/12 Slegers Cathy 0476/467 337

4-5/01 Mertens Els 0478/259 198

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  

Papier

MAANDAG   23
DINSDAG   24
WOENSDAG 25
DONDERDAG 26
VRIJDAG     27
ZATERDAG   28

Ophaling huisvuil december

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

MAANDAG    30
D I N S D A G  3 1  
WOENSDAG 1
DONDERDAG 2
VRIJDAG      3
ZATERDAG   4

Ophaling huisvuil dec./jan.

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    6
DINSDAG     7
WOENSDAG  8
DONDERDAG   9
VRIJDAG      10
ZATERDAG   11

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Chemokar komt in uw buurt, zie afvalkalender

Papier

De ophalingen van woensdag
 25/12. verschuiven naar 

vrijdag 27/12.
GEEN ophaling 

groen afval 
op vrijdag 27/12.

De ophalingen van 
woensdag 01/01. 
verschuiven naar 

vrijdag 03/01.
GEEN ophaling 

groen afval 
op vrijdag 03/01.

GFT

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG   18
DONDERDAG    19
VRIJDAG     20
ZATERDAG     21

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil december

BURGERLIJKE 
STAND

Laurens Goeminne, 4 december 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 ingenomen. 
Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

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



Brasschaatse Film,     Nr. 51,     18-12-2019  27

MAX. €0,30/MIN.MET DE STEUN VAN DE BELGISCHE TAX SHELTER

ZONDAG 22 DECEMBER ’19
LOTTO ARENA ANTWERPEN
TICKETS DEEPBRIDGE.BE OF 070 345 345

HET GROOTSTE

KERSTFEEST
VAN HET JAAR

‘The Christmas Show’ is een groots muzikaal kerstfeest voor de hele familie. André Hazes, Christoff, Belle Perez, Tinne 
Oltmans, Wannes Lacroix, Hans Peter Janssens, Goele De Raedt en Nordin De Moor zingen de grootste kersthits én 
eigen hits, onder begeleiding van een geweldige live band, met een indrukwekkende cast, spectaculaire acts, een geweldig 
showballet, een prachtig kinderkoor en veel randanimatie.

TRAKTEERT OP EEN AVONDJE ZANG EN MUZIEK !
WIN 1 VAN DE 6 DUO-TICKETS

Stuur een mailtje naar tickets@deepbridge.be met daarin uw naam, telefoonnummer en de
mededeling: “deelname Brasschaatse Film”. Winnaars worden door de organisatie geconatacteerd.
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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

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Vriesedonklei 26 appt 301 Brasschaat 
Luxe appt domein Eikendael. 300m² + 
70m² terrassen. 3 SLK, 2 BK.
EPC 210kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr 
€896.000

Brasschaat, Voshollei 2A Eikendael
Panorama-hoek-appartement 190m² + 
terrassen 3 SLK. 2 BK. 
EPC 138kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr
€575.000

Brasschaat, Peter Benoitlei 54
Nieuwbouw op 357m², 3 tot 5 SLK. Sleutel 
op de deur!
E 40. Gvg Gmo Wg Vv Gvkr
€ 357.725

Brasschaat, Van De Wiellei 23
Charmante woning op toplocatie 398m²! 
3 SLK. 
EPC 253kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 

€369.000

Brasschaat, Kapelsesteenweg 486
Villagrond 800m² met achteruitgang 
voor vrij beroep/hobby/opslag/...
Gvg Vv Wg Gvkr Gmo

€335.000

Brasschaat, Max Hermanlei 64
Karaktervolle villa op 543m². 4 SLK. 2 BK. 
EPC 594 kWh/m² Vg Gmo Wg Vv Gvkr

€479.000

Brasschaat, Zegersdreef 28-30
Nieuwbouw 3 tot 5 SLK op 600m².
Vg Gmo Wp Vv Gvkr E 40 

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Dr Roosensplein 17 bus 1001
Ideale ligging! Totaal renovatie 2016. 2 SLK. 
EPC 136kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€274.900


