
Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

VEILIG WINKELEN !

jaar

Juwelier

Paul
Van der 

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

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

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

WWW.KLEDINGWILAN.BE • INFO@WILANHEREN.BE

ZONDAG 13 DECEMBER
OPEN

VAN 10 TOT 16 UUR

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

BROEKENACTIE

2DE BROEK AAN -50% KORTING!
Bij aankoop van 2 broeken

*Actie geldig t.e.m. 31 december

Een nieuwe tv?

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

Teletechnics

nat
uurlijk!

OPEN op ZO 
13 & 20 dec.

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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20 pagina’s extra
 Brasschaats winkelplezier!met

Feestkrant

* goedkoopste juweel aan 50%
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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

Langzaam ben je van ons heengegaan,
stap voor stap namen we afscheid ...

Bernard Van Oevelen
Echtgenoot van Jacqy Francken

Geboren te Kalmthout op 11 september 1935
en thuis te Brasschaat zachtjes ingeslapen op

26 november 2020.

De uitvaartplechtigheid vindt gezien de huidige
omstandigheden in beperkte familiekring plaats.

Correspondentieadres : Fam. Bernard Van Oevelen
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

OVERLIJDENSBERICHT

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

BEDANKT MARTINE
Katrin Dekoninck maakte beeld voor Martine Tanghe
Maandag zaten meer dan 2.000.000 Vlamingen voor TV voor het 
afscheid van ons nieuwsanker Martine Tanghe.  Zij ontving de Grote 
Prijs Jan Wauters. Kunstenares Katrin Dekoninck maakte het beeld 
voor Martine Tanghe: “Ik wist van niets, maar het beeld past perfect 
bij Martine Tanghe. Weten naar wie het werk gaat, is voor mij heel 
belangrijk. Ik ben dan ook enorm blij dat het bij Martine is terechtge-
komen”, vertelt Katrin.

Katrin heeft ook ander beklijvende werken die zij momenteel expo-
seert in Brasschaat.  Wie wil kennismaken met haar werk kan tot 
einde februari terecht bij Kunst x Bunch. Zij exposeert samen met Er-
win Van den Brande, fotograaf en Martine Fraeters met schilderijen.

OPENINGSUREN EXPOSITIE EN TAKE AWAY
Bredabaan 152 Brasschaat (tegenover Scapa en CoinCoin)
Dinsdag t.e.m. donderdag 12:30-14:00 en van 16:00-18:30

Vrijdag en zaterdag doorlopend 12:30-18:30 – zondag van 14:00-17:00
Info 0473/511.644 – martinefraeters@telenet.be

Instagram @kunstxbunch

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

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412
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POULE & POULETTE
IS BACK IN TOWN!

Bestel jouw PP@HOME (hele kip of videe) 

voor dinsdag middernacht en haal vrijdag 

af tussen 08:00 en 18:00! 

(afhalen bij Manus Brasschaat of Kapellen)

@home

VRIJDAG

VISDAG
KIPDAG

BESTEL EN BETAAL EENVOUDIG VIA

WWW.POULEPOULETTE.COM

€ 21

€ 23

CHICKEN
BOX (2 a 3p)

VIDEE
BOX (2 a 3p)

steunt startende handelaars

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

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 

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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KOOPZONDAGEN
13 & 20 december 2020

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

Te koop droog brandhout, 
thuis gebracht. 
0495/914 096

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

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

Snoeien, verticuteren, 
hakselen, btw-nr aanw.
0465 993 577

Te huur: ondergrondse 
autostaanplaats, centrum 
Brasschaat, Broomansak-
ker, vlakbij Delhaize 
0499 334 055

Te koop brandhout: eik, 
beuk, acacia, gezaagd 
op 40cm, gekliefd, droog. 
€65/m³. 0484/600 866

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

Te huur: Ondergr. autost-
pl, hoek Bloemenlei-Bre-
dab. 505 T. 0472 393 183

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

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren. Indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen zoals auto’s,Lichte 
vrachtwagens,mini bus-
jes,4×4....ook met schade 
en zonder keuring. *Snelle 
en correcte afhandeling. 
Tel 0476/34.58.00
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Luitenant Lippenslaan 48 - 2140 Borgerhout - tel.: 0477/051 837 
alexanderscholtens.be - alexanderscholtens@yahoo.com

Riet handgemaakt
& machinaal

Houtworm
behandeling

Restaureren/
verlijmen van

antieke meubelen

Klokkenmaker
voor al uw klokken

en uurwerken

Diverse 
kwaliteits biezen

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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!

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN / SIERGRASSEN 
TUINPLANTEN  / HORTENSIA’S

VASTE PLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

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

POULE & POULETTE
IS BACK IN TOWN!

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

TUINAANLEG EN 
TUINONDERHOUD
Snoeien en vellen van bomen

Proper maken van opritten
Stronken uitfrezen

Vrijmaken van bouwpercelen 
Aanleg gazons: inzaaien,

grasmatten, kunstgras
 Aanleg van totaalprojecten 

Werkt ook met
onderhoudscontracten

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be

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. H.V.

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

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat. Kijk eens op 
zolder in je tuin of kippen-
hok. Ik geef een goede 
prijs. Tel. 0479 709 158

Te huur: mooi klein appar-
tement centrum, Veldstr. 
2A met groot buitenterras. 
Tel. 0475/514 399

Ik zoek werk: poetsen, 
tuinw., kleine klusjes, ra-
men wassen. 0466/216 077

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

Ik zoek werk als poets-
v rouw,  ook  s t r i j ken . 
0465/714 252

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534

Poolse mannen doen 
renov.  werken:  be-
zet.,gypr.,  betegelen, 
park., schild., afbraakw., 
Nederlandstalig, gr. prijs-

of 0496/637 978

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud -aanleg -  
snoeiwerken

Winterklaar maken tuinen
0477/306 423

Ronny.kanora@telenet.be

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We staan voor een eindejaarsperiode zoals we er 
nog niet veel hebben meegemaakt en dat geldt 
natuurlĳ k niet alleen voor de gemeente Bras-
schaat. De niet-essentiële winkels zĳ n intussen 
al wel opnieuw open, maar het moet wel op een 
bĳ zonder voorzichtige manier gebeuren. Het Bras-
schaatse gemeentebestuur bereidt zich voor op 
drukke momenten. Het zet daarom stewards in om 
alles in goede banen te leiden. De Brasschaatse 
handelaars doen al het mogelĳ ke om de klanten 
coronaproof te kunnen ontvangen.
Maar de grootste verantwoordelĳ kheid ligt natuur-
lĳ k bĳ  de mensen zelf. Nu blĳ kt dat de overgrote 
meerderheid van de shoppers de regels tot in de 
puntjes volgt. Volgens waarnemend burgemees-
ter Philip Cools draagt meer dan 95 procent van 
de mensen op de Bredabaan een mondmasker. 
Om ervoor te zorgen dat de mensen hun einde-
jaarsaankopen gespreid kunnen doen, zĳ n er twee 
koopzondagen. Op de zondagen 13 en op 20 de-
cember zĳ n de winkels geopend. Het worden wel 
geen koopzondagen zoals we die in het verleden 
hebben gekend. Dat betekent dat de Bredabaan 
niet wordt afgesloten en dat er ook geen animatie 
wordt voorzien.
Nu hebben onze lokale handelaars een zeer moei-
lĳ ke periode achter de rug. Hopelĳ k komen zĳ  
zonder al te veel schade door deze periode. Ook 
daar hebben wĳ  als klanten een bĳ zondere ver-
antwoordelĳ kheid. In de Brasschaatse winkels kan 
iedereen zĳ n of haar gading vinden. Daarom is het 
des te belangrĳ ker om lokaal te winkelen. Het is 
verleidelĳ k om online te shoppen, maar daarmee 
helpen we onze handelaars geen stap vooruit. 
Mogen we jullie dan ook oproepen om zoveel mo-
gelĳ k in de plaatselĳ ke winkels aankopen te doen. 
Kom deze eindejaarsperiode gerust naar de Bras-
schaatse winkels, zĳ  het in gespreide slagorde.
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JACOB’S ART GALLERY
BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en betaalbare litho’s 
van de grootste Belgische kunstenaars uit de vorige eeuw.

Daarnaast is er ook nog ons vast aanbod aan litho’s van Braque, Chagall, Miro, Bram Van Velde, Vasarely, e.a.

Open: di. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  zo. en ma. gesloten.

Original Vintage Lithographs, 
Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88

Raveel Roger

Alechinsky

Domela

Bogart Bram

De Keyser Raoul

Bury Pol

Mara Pol Peire Luc

Vandenbranden GuySomville Roger Ubac Raoul Van Tuerenhout

Cobbaert Jan

Corneille

Pop-upgalerij 

nog t.e.m. 

31 dec. 2020

Open op zon. 13 & 20 dec.

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
Op 13 dec. 1955 trouwden Joske en Betje Anthonissen-Ulrichts. 
Afgelopen zondag waren ze dus 65 jaar getrouwd. Een héle 

kinderen. Augustijnslei 168, 2930 Brasschaat.

BRILJANTEN
HUWELIJKSJUBILEUM

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

VRIJDAG
VISDAGKIPDAG

Afbreken van afsluitin-
gen, beton afsluitingen en 
afvoeren. 0487/715 534

Te Huur: Brasschaat, 
Door Verstraetelei 6, au-
tostaanplaats, ook ge-
schikt voor oldtimer of 
aanhangwagen. Vlakbij 
Bredabaan, €75. Tel.: 
03.665.07.85

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

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen. 
0485 644 993

TE HUUR
OPSLAGRUIMTE 
voor opslag goederen, 

verwarmd en droog.
Voorraad, tuinmeubelen, 

gereedschappen, 
meubels, skigerief 

of kleding etc. 
Vanaf 20 m². Essen. 

0465-071 857

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

Te koop: Alu. trapladder 
7 treden, alu. ladder 2x15 
treden. Kärcher Hogedruk 
K494, Fiets Coga man, 
luchtrugblazer Stihl. Tel. 
03/664 99 38
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur             Burgemeester

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-019

Omgevingsloketnr.: OMV_2020133962

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door de heer Hans Kenis een aanvraag werd inge-
diend voor het bouwen van een zeugenstal, de aanleg van erfverhardingen en de aanzienlijke wijziging 
van het reliëf in functie van de aanleg van een infiltratievoorziening. de afwijking wordt gevraagd van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. de aanvraag omvat eveneens het veranderen 
van een varkensbedrijf.
De aanvraag omvat: 
 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft als adres Leiweg 10 en 12 kadastraal gekend als Loenhout, (afd. 3) sectie C 778 D, (afd. 
3) sectie C 777 E, (afd. 3) sectie C 777 C, (afd. 3) sectie C 777 D, (afd. 3) sectie C 778 E, (afd. 3) sectie C 781 
P en (afd. 3) sectie C 781 R 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie 
Antwerpen.  Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 2 december 2020 tot en met  31 december 2020  ter inzage bij de gemeentelijke dienst 
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.  Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be).
Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden
ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (omgeving@wuustwezel.be)
of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen,
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur             Burgemeester

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-020

Omgevingsloketnr.: OMV_2020137185

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door AERTSEN MARC LV een aanvraag werd 
ingediend voor het slopen van een bedrijfswoning, de nieuwbouw van een pluimveestal, de nieuwbouw 
van een bedrijfswoning, de nieuwbouw van een carport, de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw, de 
aanleg van diverse erfverhardingen (deels regularisatie), de aanleg van verharding op openbaar domein 
en de inbuizing van een baangracht en de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de uit-
breiding van een infiltratiezone. De afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater. De aanvraag betreft eveneens het veranderen van een pluimveebedrijf.
De aanvraag omvat:
 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft als adres Tereik 72 kadastraal gekend als , (afd. 1) sectie C 539 C, (afd. 1) sectie C 444 
A, (afd. 1) sectie C 482 M2, (afd. 1) sectie C 482 N2, (afd. 1) sectie C 483 A, (afd. 1) sectie C 539 A en (afd. 
1) sectie C 539 B
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie 
Antwerpen. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 2 december 2020 tot en met 31 december 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst 
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 
ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (omgeving@wuustwezel.be)
of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen,
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Zoete aardappelpastinaaksoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
- Venkelpreisoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Vitello tonnatosalade met boontjes, rucola en tomaatjes. (€14)
- Salade met ricottakerveldressing, pastinaak, butternut, 
 rucola en broccoli. (€13) (VEGI)
Warme Gerechten:
- Coq au vin met ovenaardappeltjes en champignons. (€14,50)
- Gehaktbroodje met jagerssaus, savooipuree 
 en geglaceerde worteltjes. (€12)
- Groene lasagne met spinaziesaus, aubergine, courgette, 
 en verse spinazie. (€13) (VEGAN)
- Risotto van tomaat met gegrilde paprika en scampi. (€14,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 8 december t.e.m. Zaterdag 12 december

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, naam 
en dag van afhaling/levering. 

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

Bekijk zeker ook onze folder 
met eindejaarsmenu op 

www.patisseriecharlotte.be

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

Opruimen en/of leeg-
maken van huizen van 
kelder tot zolder. Apparte-
menten etc. Ook ophalen 
van rommel of stort voor 
het containerpark. Opko-
pen inboedels uurwerken 
of bij stopzetting winkel. 
Tom en Kenny 0491 758 
399

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

O p h a l e n  v .  o u d e 
e l e k t r i s c h e  t o e s t e l -
len + oude metalen. 
0495/789 031

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

Te koop: Remorken dicht 
25 stuks okk. vanaf €1250. 
0473/193 453

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000

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

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C -

03/430 20 83 
www.denys-co.be

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-
deling. T. 0476/749 178
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ohgreen.be

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

AARSCHOT  |  EKEREN  |  GOUVY  |  HOGNOUL  |  LOUVAIN-LA-NEUVE 
NANINNE  |  NINOVE  |  OLEN  |  SAINT-GEORGES  
SINT-KATELIJNE-WAVER  |  TOURNAI  |  ZWIJNDRECHT

Bij Oh’Green vind je alles voor een magische kerst, van onze levensechte kerstbomen tot de
decoratie die erin hangt en zelfs de cadeautjes voor eronder!

ONTDEK DE MAGIE
IN ONS KERSTBOS

Bezoek de wonderlijke groene wereld van Oh’Green

7/7
OPEN

TAKE OUT
Voor meer informatie

 bezoek onze website:
www.sauna-espace.be

of bel ons op 03 644 14 15

AFHALEN: vrijdag, zaterdag en zondag van 17 tot 19 u. - Putsesteenweg 52 in Kalmthout

BON VOOR
1 GRATIS

GLÜHWEIN
Bij afgifte van deze bon

een gratis glühwein

Geldig tot 10 januari 2021

ONTDEK ONZE VERSE
HUISGEMAAKTE GERECHTEN

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten 
stoelen en antiek. 0496 
390 423

Te Huur te Oostduinker-
ke nieuw Assistentie App. 
INFO 0475 376 092

Gezocht Gratis oude 
computers , gsm , tablet 
0491142785 Mvg

Snoeien en vellen van 
bomen. klimwerk of met 
hoogtewerker. afvoer 
vd takken ook gevaarlijk 
werk. 0491 758 399 ook 
dringende zaken en ver-
wijderen van hagen. 

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

@ rap moet gaan bel Klus 
& Zo. 0499/103 000

Man zoekt werk: schilder, 
tuin, klusjes, € 15/uur
0465 392 484

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Caravan te koop ge-
vraagd: l ie fst  in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527

Te Huur: app. 1e V. 1slpk, 
living + ing. kkn 20m² 
zonneter., voll. in orde. 
Onmidd. vrij - prijs €650 
+ € 5. Kapelsestnwg 613 
Mar. 03/605 90 01

Ik zoek werk als tuinman 
en schilder. 0488/591 112

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

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM



We kennen het Rode Kruis het best als hulpverlener op 
manifestaties en allerhande rampen: ze staan klaar om te 
helpen waar nodig. Maar er is nog veel meer. 

Elke eerste maandag van de maand verzorgen ze in het 
GIB bloedinzamelingen. Met de Zorgbib bieden ze 
patiënten in KLINA afleiding met een goed gesprek of 
lenen ze een spannend boek uit. 
Je kan medisch materiaal zoals krukken, rolstoelen ... 
lenen bij de Uitleendienst. Jaarlijks wordt er met het team 
Vorming een gratis cursus EHBO georganiseerd. 
Met Vakantie en kampen krijgen mindervaliden de kans 
om op een voor hen aangepaste vakantie te gaan. 
In WZC De Mick geven de vrijwilligers met Thuis in mijn 
tehuis tenslotte ondersteuning bij verschillende activi-
teiten.

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

De Brasschaatse afdeling van het Rode 
Kruis wil de slogan helpt helpen binnen 
onze gemeente uitstralen. Maar ook 
nationaal en internationaal werken 
duizenden vrijwilligers van het Rode Kruis 
aan een betere wereld.  

parkbodeactueel

Meer weten? 
www.rodekruis.be/brasschaat  

We kennen het Rode Kruis 
het best als hulpverlener 
op manifestaties en 
allerhande rampen. 
Maar er is nog veel meer. 

Gelukkig kan het Rode Kruis op veel steun rekenen om 
dit alles mogelijk te maken: vrijwilligers, bloeddonoren, 
sympathisanten en iedereen die hen financieel bijstaat. 
Voor de Brasschaatse werking kunnen zij ook rekenen op 
ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. 

Wil je de Brasschaatse afdeling een beetje beter leren 
kennen? Surf gerust eens op onze website.

Verhuren in Coronatijd:
zoek samen oplossingen

De Vlaamse regering roept 
verhuurders op om in deze 
bijzondere tijden mild te zijn voor 
huurders die het moeilijk hebben.

Meer en meer mensen krijgen het door de 
coronacrisis lastig om alle facturen betaald te 
krijgen. Huurcontracten wegen zwaar op het 
persoonlijke budget. Het mag niet verwonde-
ren dat hier de tekenen van betalingsproble-
men het eerst opduiken.

Op de private huurmarkt is er geen specifieke 
regeling bij betalingsproblemen. De Vlaamse 
overheid vraagt wel aan verhuurders om zich 
soepel op te stellen. Zoek samen naar een op-
lossing en leg gemaakte afspraken schriftelijk 
vast. 
Loopt een huurcontract af in een periode van 
coronamaatregelen, dan kan het eenvoudig 
via e-mail verlengd worden.

Sociale huurders
Sociale huurders die door de coronacrisis 
betalingsmoeilijkheden hebben, nemen zo 
snel mogelijk contact op met hun sociale 
huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuur-
kantoor. Die zal nagaan of de huurder recht 
heeft op een vermindering van de huurprijs of 
uitstel van betaling. 

Een sociale verhuurder kan een huurover-
eenkomst van 6 maanden afsluiten met een 
alleenstaande of een gezin dat door de 
coronacrisis in een noodsituatie verkeert. 
Als de huurovereenkomst eindigt tijdens de 
coronamaatregelen, kan de huurovereen-
komst op verzoek van de huurder met 
6 maanden verlengd worden. 

Meer weten? 
vlaanderen.be (zoek op: corona wonen)

woonloket
woonloket@brasschaat.be | T 03 650 2930
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Brasschaatse

KOOPZONDAGEN
13 en 20 december



Beste lezer,
 
Samen onze horeca, handelaars en ondernemers steunen in deze on-
noemelijk moeilijke periode is in deze tijden een noodzaak.  Daarom een 
warme oproep aan allen om zo veel mogelijk lokaal te kopen. Zowel het 
gemeentebestuur als alle ondernemers doen de nodige inspanningen om 
alles in veilige omstandigheden te laten verlopen.  Wij verzoeken dan ook 
iedereen om de maatregelen na te leven.
 
Onze ondernemers steunen: dit kan fysiek, maar je vindt ook alle info op 
ikkoopinbrasschaat.be
 
We hebben geïnvesteerd in nieuwe feestverlichting en met een achter-
grondmuziekje van Radio Park proberen we toch wat sfeer te brengen.  
Misschien dat de ondernemers maar ook de inwoners voor wat extra ver-
lichting kunnen zorgen in deze donkere periode ? Dat zou heel mooi zijn.
 
Aan alle ondernemers vraag ik om zoveel mogelijk onze lokale advertentie 
partners in te  schakelen. We kunnen deze crisis lokaal te boven komen 
wanneer alle actoren in Brasschaat elkaar steunen! Dus, aan allen, gewoon 
doen, en alvast bedankt !!!
 
Ook qua evenementen zal de maand december een stille maand zijn… 
Toch zijn er een aantal alternatieven uitgewerkt.  Kijk zeker naar het over-
zicht van het aanbod in deze Feestkrant. Veel plezier!
 
Rest mij tenslotte jullie fijne feestdagen te wen-
sen. Maak het gezellig, geniet, maar doe het 
vooral veilig! Hopelijk kan Brasschaat dan snel 
terug de bruisende gemeente zijn, zoals we het 
met z’n allen gewoon zijn…

Brasschaat bruist dankzij jou!

Namens het gemeentebestuur Brasschaat 
Carla Pantens 

Schepen lokaal ondernemen.

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis” • T. 03 651 36 00
 info@gdfashion.be • josephRibkoff.com • open: di. t/m zat. 11u-17u

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

TOTALE UITVERKOOP 
wegens einde huur

 -30%

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN
OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

    www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboo_opticiens           mr-boo.be

Ook in 2020 zullen wij zorgen
voor het beste zicht!

S P O R T S P E C I A A L Z A A K

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

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

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

GESLOTEN op zondag & feestdagen

FEESTDAGEN ACTIES 
op hartslagmeters 

BOEK JE 
WINKELBEZOEK ONLINE

https://www.shop2run.com/afspraken.html
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Extra openingsuren: 
vanaf 14/12/2020 alle dagen open 
tot en met 31/12/2020, ook de 
zondagen doorlopend van 9u tot 18u

03/653 33 11

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit
Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke 
producten

www.woonwinkelkampen.be

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Bij de woonwinkel vind je de gepaste geschenken voor onder de kerstboom.

OPA EN OMA - MAMA EN PAPA - BROER EN ZUS - TANTE EN OOM
PETEKINDJE - BUURMAN EN BUURVROUW - VRIENDEN EN KENNISSEN...

MAAK ZE BLIJ MET EEN NUTTIG EN UNIEK GESCHENK VAN BIJ DE WOONWINKEL

lourdon | Bredabaan 295 | 2930 Brasschaat | 03/651 90 28|www.lourdon.be  | info@lourdon.be

Smakenavontuur
LOURDON

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

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

Zat. doorlopend van 9u tot 18u
Op de zo. 20 en 27 dec. zijn we geopend van 11u tot 17u

Op de do. 24 en 31 dec. zijn we doorlopend open van 9u tot 17u
Op vrij. 25 dec. zijn we open van 9u tot 12u

Op vrijdag 1 januari zijn we gesloten

LOURDON, kaas en delicatessen
Die ‘feel good’-wintersfeer bij Lourdon, die is uniek. De wereld is er ‘merry and bright’ 
met een grote delicatessenstrik rond,  de ontvangst is om bij weg te smelten als een 
pittige raclettekaas, en alles wat daar ligt, lacht je toe als een verleidelijk pakje onder 
de dennenboom. 
Zien onze kaasschotels er niet feestelijk lekker uit? Net zoals die charcuterie-assorti-
mentjes? Kan toch niemand ‘nee’ tegen zeggen, zeker. Of gaat u dit jaar eens voor 
de gevulde kalkoen kiezen? Met verse kroketjes en zo. Ook niet verkeerd, ons ge-
dacht. Laat het gerust weten, en we zetten met plezier uw winters smakenavontuur 
klaar. Wel tijdig bestellen, beste lekkerkundigen, dan kunnen we uw afhaalmoment 
mooi inplannen. 
Kaasschotels en kunt u bestellen tot 1 dag op voor-
hand maar vol=vol. Gevulde kalkoenen met champignons, appeltjes en rozijntjes 
of cognac en truffel met of zonder verse kroketjes kunt u bestellen voor Kerst tot en 
met 20/12 en voor Nieuwjaar tot en met 27/12. Of ga dit jaar eens voor een gevulde 
kalkoenrollade.  Deze is erg geschikt voor kleine gezelschappen (vanaf 2 pers.).

Smaak is onze passie en deze passie delen we graag met U!
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in samenwerking met ondernemers
#shoppeninBrasschaat

www.brasschaat.be

Steun lokale ondernemers. 
Koop jouw kerstgeschenken 

in Brasschaat!
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ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

* Met uitzondering van oplegmatrassen, matrassen van North bedsysteem. De promotie loopt 
vanaf 9 november 2020 t/m 31 januari 2021. Kijk voor alle voorwaarden op de TEMPUR® website.

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

**

NÚ
2e ARTIKEL

50%
KORTING*

Dream Beach Bredabaan 332   |   2930 Brasschaat
www.dreambeach.be | 03 645 19 99
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Bredabaan 443  -  Brasschaat
03 651 86 08

www.keurslager-demeulder.be

Specialiteit van het huis
Gevulde keurkalkoen, kalkoenfi let, kerstkip en feesthaasje.
Wij ontbenen voor u de mooiste kalkoenen en vullen die op met 
onze feestvulling op basis van kalfsgehakt, kalkoenfi let, mousse 
de canard, truffel en een vleugje porto.
 
Wij voorzien dit jaar 2 soorten kalkoenen én een kerstkip
en feesthaasjes voor de kleine bubbels

Kerstkip (3 tot 4 pers.) 

€ 49,99 / st.

Baby kalkoen (5 tot 7 pers.)

€ 66,99 / st.

Keurkalkoen (8 tot 10 pers.)                                                        
€ 86,99 / st.

Gevulde kalkoenfi let
met feestvulling          € 22,95/kg

Gevuld feesthaasje
€ 29,95/kg

Ideaal
voor kleinere

gezelschappen

Belgische kalkoenfi let 
of varkensfi let

opgevuld met onze 
bekende feestvulling.

Verkrijgbaar vanaf 500gr

GESCHENKENMAND 
MET STREEKBIEREN
BESTEL: 

>> www.brasschaat.be/streekbieren

Op zoek naar 
een lekker kerstgeschenk?
De vrijwilligers van het infopunt toerisme 
in Brasschaat helpen je graag online verder.

Je kan ook bij ons terecht 
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Bredabaan 414   |   2930 Brasschaat   
T. 03 652 07 56  |  www.lingeriebo.be

LingerieBo
Lingerie | Nachtkleding | Loungewear | Badmode 

We zijn zo blij u weer te mogen
verwelkomen in onze winkel!

Tijdens de maand december zijn we
extra open op zondag en maandag!

win een prachtige lingerieset!
Veel succes!

 
Veel liefs,

het Bo-team
Take care! Stay safe xxx 

Volg ons op en en

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

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
14K goud | zirconia
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* 50% op VOORDELIGSTE juweel

Verwerking ‘oud goud’ 

Hersteldienst oude en antieke klokken

Maatwerk met origineel design is mogelijk

50
jaar 50%

juweel

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

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen

BRASSCHAAT

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

Arthur & Aston

Belluga

Yves Renard

Bellamy

Cypres

Zondag 13 december Kerstshopping van 13u-17u

Kom langs 
en ontdek onze 

koppelverkoop-
actie 
op gans 

de collectie

LEUKE CADEAUTJES 
OM TE GEVEN: 

Portefeuille • portemonnee 
Secrid kaartenetui

paraplu • handschoenen 
sjaals • pantoffels

boekentas
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be • maandag alleen op afspraak like us on

Hartverwarmende lingerie 
of cadeautjes?

Op afspraak of niet? 
Wat vind je fijn?

Alles kan 
bij Lingerie An!

KOOP OOK OP ONZE WEBSHOP
                             lingeriean.com

FEEST MET
SODASTREAM

Gasthuisstraat 19 - 2960 Brecht
Tel. 03 313 72 52
info@electroquirijnen.be - www.quirijnen.selexion.be

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat 
Tel. 03 663 57 25

info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

ZONDER TWIJFEL DE BESTE KEUZE

#KoopLokaal
#KoopBelgisch

Actie geldig vanaf 6 december tot 31 december 2020 of zolang de voorraad strekt. Geldig bij aankoop vanaf 300 euro. 
Voor Selexion winkels zijn er 20.000 toestellen SMSPIRITBLACK beschikbaar. Niet geldig bij herstellingen en de aankoop van cadeaucheques. Zie 
voorwaarden in de winkel. Max. 1 toestel per consument

GRATIS SodaStream
na aankoop* vanaf € 300!

EXTRA OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN:
Brasschaat extra open op zondag 20 december van 10 tot 16 uur. - Brecht extra open op maandag 21 december van 10 tot 16 uur.

Augustijnslei 41 • 2930 Brasschaat
Tel: 0476/27.13.99

Jullie steun de afgelopen maanden was hartverwarmend! 
Wij wensen via deze weg dan ook IEDEREEN te bedanken 

en wensen jullie allen warme en liefdevolle feestdagen!

Didier & Angela

Neem zeker een kijkje op onze website 
voor meer info over onze take-away menu.

www.grangusto.be

Italian Food & Passion
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HET IS PAS KERSTMIS
ALS MARIAH CAREY

OP DE RADIO IS!

Antwerpen 106.3 FM - Noord-Antwerpen 105.6 FM - www.parkfm.be

Shop ook online: www.caress.be

Winkelen kan ook via WhatsApp
scan de QR-code

7/7 OPEN IN DECEMBER

           LINGERIE CARESS | Dr. Roosenplein 43  |  Brasschaat  |  Tel. 03 651 86 17 |

lingerie

De mooiste collecties
lingerie, nachtmode

en strandmode
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L’antipasto wacht niet op bijzondere momenten, 
maar maakt jouw moment bijzonder.

Veldstraat 7 (zijstraat Bredabaan), 2930 Brasschaat

FEESTMENU 
Verkrijgbaar van 17 december - 10 januari

 U kan onze feestmenu vinden:

1 op onze website: www.lantipastobrasschaat.com

E op onze facebookpagina: L’antipasto

Q op instagram: l_antipasto

 Bestellen:
Voor 24 en 25/12 ten laatste zondag 20/12/2020 
Voor 31/12 en 1/1 ten laatste zondag 27/12/2020
De overige dagen kan u bestellen  1 dag op voorhand voor 12u.
Bestellingen doorgeven via info@lantipastobrasschaat.be
of via 03/653.20.98. 

 Afhalen:
24 en 25/12 , 31/12 en 1/1 tussen 12-15u 
De overige dagen afhalen van donderdag t.e.m.
zondag tussen 16-19u

 Cadeaubon: L’antipasto onder de kerstboom.
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen!!!!

Dameskleding

Aanpassing uurregeling om jullie 
op een veilige wijze te kunnen helpen

Opening: Winkel van maandag tot zaterdag doorlopend 
van 10 tot 18u (max 2 klanten tegelijk in winkel)

Dinsdag tot vrijdag vanaf 18u op afspraak in winkel
Thuislevering na afspraak: 

van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17u mogelijk

Voor contact: 03/651 31 21; 03/653 19 41; 
0475/772659 of info@larose-brasschaat.be

Ik koop in Brasschaat

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

Avalanche • Ekle’ • Gigue • Pennyblack
Thelma & Louise • Xandres • Les Cordes • Silkroute

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

88
JAAR

Bredabaan 1129   •   Brasschaat Maria-ter-Heide   
Tel. 03 663 00 27   •   www.wemers.be 

Dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u   
Zaterdag van 10u tot 14u

BEHANG EN SCHILDERWERKEN
RAAMDECORATIE EN ZONWERING 

TAPIJTEN OP MAAT
VRIJBLIJVENDE OFFERTES EN ADVIES

Maak je huis knus en gezellig 
voor de wintermaanden!!
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Onze Brasschaatse horeca blijft ook tijdens hun sluiting niet stil zitten. 
Heel wat zaken bieden take-out maaltijden of een bezorgservice aan. 

Verwen jezelf en bestel een lekkere lokaal 
bereide maaltijd bij jouw favoriete restaurant. 

Benieuwd naar het aanbod? 

Check snel www.ikkoopinbrasschaat.be

#samentegencorona

De horeca in Brasschaat 
bruist dankzij jou!
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B
Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

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

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

Een experience 

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

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

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

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Open dinsdag t.e.m. zaterdag  
09 - 12 uur en 13 - 18 uur 
U bent ook welkom op afspraak.

Brasschaatse Feestkrant 2020 13



VinoDuo wijnwinkel
Bredabaan 396 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 295 60 33
Email: info@vinoduo.be
Website: www.vinoduo.be
Facebook: vinoduobrasschaat 
Instagram: www.instagram.com/vinoduo_brasschaat

Mijn bubbel, zijn bubbel...
en welke is jouw bubbel?

st
eu

nt
 s

ta
rte

nd
e 

ha
nd

el
aa

rs

Wij wensen u fijne, warme en vooral lekkere feestdagen!  
Vanwege het Manus-team

MANUS MANUS bis, Dorpsstraat 78, 2950 Kapellen, tel. 03 665 46 16 
Openingsuren: di tot vr van 6u30 tot 18u, za, zon- en feestdagen van 7u tot 18u. 

www.patisseriemanus.be, www.manusbis.be
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Genieten van muziek in je eigen living! 
Streamingconcerten van lokale arties-
ten. Zo geven we broodnodige speel-
kansen aan muzikanten en kunnen we 
ons publiek cultuur aanbieden om deze 
donkere tijden wat te verlichten.
Tickets via onze webshop, € 5/concert. 
Je krijgt na aankoop van je ticket de link 
doorgemaild, ten laatste donderdag voor 
het concert.
De link naar de concerten gaat steeds 
live vrijdagavond om 20u en blijft zicht-
baar tem zondagavond.
Alle info:
www.cultuurcentrumbrasschaat.be
Tickets:
webshopbrasschaat.recreatex.be/Tickets/Overview
11 dec.: Bronski & Nell
18 dec.: Frederik Cox & Lotte Verstaen

De Kerstman heeft negen prachtige rendieren. Hij 
heeft ze nodig om zijn slee voort te trekken. Samen 
bezorgen ze overal ter wereld pakjes. Rudolf is het bui-
tenbeentje en de leider van de kudde. Hij is de enige 
met een rode neus die oplicht als het donker is. Zo 
weet de Kerstman altijd de juiste weg te vinden. Jam-
mer genoeg heeft een boze elf Rudolf betoverd waar-
door het lichtje van zijn neus niet meer schijnt. Geluk-
kig kunnen we dit oplossen! Los de raadsels in het park 
op. Je krijgt telkens een letter. Zet de letters allemaal 
achter elkaar en je krijgt een code zin. Hiermee laat je 
Rudolf zijn rode neus weer schijnen!

Volg de pijlen en help de Kerstman

START: Remise in het gemeentepark
PERIODE: 15 dec tot en met 28 feb.

Brasschaat tijdens het eindejaar
Fietsen en Wandelen: alle info: infopunt toerisme.
Er worden steeds nieuwe wandelingen uitgewerkt, ook nog in december.

Bibliotheek:
We blijven open voor publiek. 24/12 (Kerstavond), 25/12 (Kerstdag), 26/12 
(tweede Kerstdag), 31/12 (oudejaarsavond) en 1/1/2021 (nieuwjaarsdag) 
gesloten. Zaterdag 2 januari zijn we wél open. Zoals elk jaar is de Bib in de 
Kerstperiode warm aangekleed met quilts.

Je kan ook  ook genieten van de digitale collectie: zoek artikels op in het kran-
tenarchief tot 20 jaar terug, ontleen een fundel of lees een e-book via Cloud 
Library. Alles gratis en met een bibliotheekaccount beschikbaar. Meer uitleg: 
https://brasschaat.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib

De wedstrijd voor een accentmuur in het nieuwe leescafé loopt tot 10 januari. 
Je hoeft geen professional te zijn om deel te nemen. Lees meer hierover:

brasschaat.bibliotheek.be/grafisch-ontwerpwedstrijd-teken-aan-de-wand

Heb je nog een geweldige naam bedacht voor deze gezellige lees- en 
ontmoetingsruimte, laat het ons zeker weten via onze Facebook-

pagina!

Het is nog niet te laat om deel te nemen aan de bevra-
ging over de Bib. Je hoeft daarvoor geen lid te 

zijn. Trek een kwartiertje uit 
en geef je mening hier.

Maak kans op filmtickets!

www.dekaaslounge.be | tel: 0475/809 206 | info@dekaaslounge.be | Bredabaan 322 te 2930 Brasschaat ( aan de standaard boekhandel ) 

DE KAASLOUNGE
Kaasmeester

Eerst en vooral hoeft u niet buiten te blijven aanschuiven in de koude. U kan binnen wachten op veilige af-
stand van elkaar met een max 8 pers. In deze moeilijke periode steken wij graag een tandje bij en is de folder 
aangepast. Genieten zal nu in kleine kring gebeuren en daarom zal het niet knallen in de lucht maar knallen 
op je bord. OP 25/12 en 1/1 hebben we ontbijt dat ook als brunch kan gebruikt worden. Wel enkel afhaal met 
deze dagen, duidelijke afspraken zullen hieromtrent gemaakt worden. 

Kaasschotels • Charcuterieschotels • delicatessenschotel ( met speciale charcuterie) • Kaasfondue • Kaas-
racletteschotel met soorten 2 zwitserse kaas en Viande de Grison, uitjes en augurken. Dit alles is mogelijk 

ENKEL TELEFONISCHE BESTELLINGEN OF TER PLEKKE WINKEL (Bredabaan 322). Niet via sms of messenger. 
Voor info zie feestfolder op de website www.dekaaslounge.be

OPENINGSUREN VOOR DE FEESTDAGEN
tussen 21/12 en 1/1: 

Maandag 14-18u. / dinsdag en woensdag: 9-17u.  

Enkel afhaal en zoveel mogelijk op afspraak.  

INFO@TAKI.BE • WWW.TAKI.BE • 03/646.13.78 • BREDABAAN 340 • 2930 BRASSCHAAT

Laat een sleutel* bijmaken en 
krijg er dezelfde extra gratis bij!

* Niet geldig voor gecertifi ceerde sleutels. Enkel geldig op 
 vertoon van deze originele bon. Deze actie loopt t.e.m. 31/12

1 Sleutel
+ 1 Gratis

Op vertoon van deze ingevulde, 
originele bon
Voornaam + naam

E-mail:

SLOTENMAKERIJ
VEILIGHEIDSDEUREN

KLUIZEN
TOEGANGSCONTROLE

(KOGELWEREND) STAALSCHRIJNWERK

UW SPECIALIST IN

Brasschaatse Feestkrant 2020 15



van rust
Oase

Auping Noa

Brasschaat • Bredabaan 515
T 03 653 03 60 • www.aupingstore-brasschaat.be

ma-za 10u-18u • di gesloten
open op zondag van 13u-17u

Ons nieuwste bed heet Auping Noa. Met zijn eenvoudige vorm, slimme details en 
natuurlijke materialen is het een op-en-top Scandinavisch ontwerp. Van de hand 
van de Deense designer Eva Harlou. En vlakbij, met liefde gemaakt in onze groene 
fabriek in Nederland. Er is al een Noa-bed vanaf € 4.155 (180 x 200 cm, incl. dicht 
hoofdbord, vlakke spiraalbodems en Inizio-matrassen, excl. wielen en tafeltje). 
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TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

Armband t.w.v. € 79
cadeau!

Bij elke aankoop vanaf € 149

#ikkoopinbrasschaat
www.brasschaat.be/kadobon

Vind je het moeilijk om in deze tijden 
het perfecte cadeau te vinden?

Dan is de Brasschaatse 
kadobon dé oplossing!

Te koop in het gemeentehuis,  
dienst toerisme en de bibliotheek.

Te besteden bij meer dan 140 
Brasschaatse winkels en horecazaken!

Brasschaatse Feestkrant 2020 17



FIJNE 
FEESTDAGEN 

EEN GEZOND 
NIEUWJAAR 

&

in samenwerking met ondernemers
www.ikkoopinbrasschaat.be

#ikkoopinbrasschaat

Shop voordelig 
in de 

eindejaarsperiode!

• Nieuwe Brasbon 2 + 1 actie voor Brasschaatse inwoners (+18).
• Te koop t/m 31 januari 2021 (gemeentehuis en bibliotheek).
• actievoorwaarden: www.brasschaat.be/kadobon.
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Van hunsel

wenst uWinkelcentrum

Bij ons winkelt u veilig en parkeert u gratis!
Donksesteenweg 212   -   2930 Brasschaat

eindejaars-feesten
prettige

Brasschaatse Feestkrant 2020 19
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Verkoop je
woning na een 

correcte schatting

Een correcte waardebepaling is onmisbaar voor een vlotte 

verkoop. Wij weten wat belangrijk is en waar je allemaal 

rekening mee moet houden. Een schatting is bovendien 

gratis en zonder enige verplichting. Contacteer jij ons?

Waarom je woning laten schatten?

Passie voor jouw toekomst

+32 3 225 50 00 info@goetstouwers.bewww.goetstouwers.be

• Gordijnen en overgordijnen
• Vouw- en paneelgordijnen
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Plissé en dupli gordijnen
• Rolgordijnen
• Kussens
• Elektrische- en domotica oplossingen
• Zeer ruim assortiment voor ieders budget

DUURZAME MODE VOOR JE RAAM

Vrijblijvend advies na afspraak: VENTURA INTERIEUR
info@ventura-interieur.be • Tel. +32 474 684 764

Kwaliteitsgarantie aan scherpe prĳ zen 
met ons eigen confectie-atelier, 

REEDS 35 JAAR!
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

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

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
AAN WELKE KANT STA JIJ?

“Fratelli tutti” stelt ons voor de eenvoudige of net aartsmoei-
lijke keuze. Adventslezing door Ellen Van Stichel donderdag 
10 december 2020  om 20 uur. via livestream! In het licht van 
de wereldwijde pandemie, maar ook andere virussen als de 
individualisering of het racisme, of de wegwerpcultuur die onze 
relaties dreigt aan te tasten, en toenemende uitdagingen van 
de digitalisering die eerder muren opzet dan ze doorbreekt, zet 
paus Franciscus in zijn nieuwe encycliek even ‘de puntjes op 
de i’ met zijn interpretatie van het sociale denken. Ellen Van 
Stichel is als professor christelijke sociale en politieke ethiek 
verbonden aan de onderzoekseenheid Theologische en Com-
paratieve ethiek van de KU Leuven. Meer info vindt u op onze 
website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Programma”.
Plaats: deze lezing is niet in Ons Middelheem of in de Sint-
Antoniuskerk, maar enkel via livestream naar uw eigen pc, 
laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als u hiervoor nog 
geen ervaring hebt, neem dan gerust contact op met Annemie 
Jasperse (annemie@hupr.org; T. 03 650 10 01) of Robert De 
Loght (T. 0494 54 27 08). Deelname: vrije bijdrage als steun 
naar de armoedewerking van Sant’ Egidio (Kamiano).
(overschrijven op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van Davids-
fonds Brasschaat, met vermelding “Advent”) Inschrijven ver-
plicht via e-mail: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  of  
Annemie Jasperse (annemie@hupr.org). Deze activiteit is in 
samenwerking met de Pastorale Eenheid Brasschaat-Kapellen 
(HH. Jacobus en Antonius).

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

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0489/717 125

Te Huur:  Brasschaat 
MTH, Bredabaan 937, 
magazijn van 125 m², 
gepolierde betonvloer, 
lichtkoepels , sectionaal 
poort, alarm, €550. Tel.: 
03.665.07.85

Vrouw zoekt werk: strij-
ken, poetsen, babysit, 
koken. 0465/481 587

Te huur: Bredab. 132, 
Brasschaat 1ste verd. In-
stapklaar app. met 1 slpk. 
€650/mnd. Info en bez. 
03/633 16 59

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

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

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

Zoek niet verder.
en decoratiewerken “De 

-
tementen, trapzalen, enz. 
“correcte uitvoering aan 
nog betaalbare prijzen”. 
Inl. tel. 0477/696 478

Ik zoek werk ,  gypr. , 
schild., lamin., bezet., 
tu inw.  m.  erv.  €13/u 
0492/148 886

Te huur: ondergrondse 

89,- All-Inn. 0495/804 838

Ik zoek gratis spul-
len voor rommelmarkt. 
0485/300 437

Schilderw. gypr. lamin., 
bezetten, schilderkl. Gratis 

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 
tuinen. Gratis offerte. 
0487/715 534

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

U heeft schade aan uw 
voertuig, geen omnium 
meer en wenst te verko-
pen? Uw voertuig heeft 
mechanische gebreken en 
kosten lopen te hoog op, 
dus u wenst te verkopen?
Ik assisteer u hierbij graag 
op een cor rec te  ma-
nier. Carl te Brasschaat:
0475 248 997

Alle dakwerken. Pan-

van lekken Restaureren 

een volledig nieuw dak 
tot kleine herstellingen 
of lekkages. Leegmaken 
dakgoten. Kenny en Tom. 
0491 758 399 of 0495 
924 650.
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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

Algemene dakwerken

Gevelbekleding

Zolderafwerking

Dakterrassen

Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS  • RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

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

RUIME TOONZAAL 300M²

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT DOPINGBESTRIJDING
van spelbederver tot beschermer van de sport? Lezing door dr. Johan Ghoos dinsdag 15 december 
2020  om 20 uur via livestream! Na elk ophefmakend overlijden van een sportbeoefenaar kreeg 
de dopingbestrijding een nieuwe boost. Doping kan volgens velen niet voldoende gesanctioneerd 
worden. Maar als je aan ‘zijn’ sportidool raakt, is er voor elke supporter iets onrechtvaardigs aan 
en is iedere sanctie te zwaar. Na het Festival-tourprobleem in 1998 volgen de aanpassingen in de 
dopingwetgeving elkaar in snel tempo op, met het risico van een juridische doolhof. 
Dr. Johan Ghoos, met meer dan 30 jaar praktijk sportgeneeskunde, zetelt ook als arts-rechter 
sinds 1992 in de Disciplinaire Commissie van de Vlaamse Overheid en vanaf 2007 in het Vlaams 
Doping Tribunaal. 
Meer info vindt u op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Programma”. Deze ac-
tiviteit is een initiatief van de werkgroep Fondsenwerving in het kader van de actie “Ook ik steun 
DF-Brasschaat”. Plaats: deze lezing is niet in Ons Middelheem, maar enkel via livestream naar 
uw eigen pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als u hiervoor nog geen ervaring hebt, neem 
dan gerust contact op met Annemie Jasperse (annemie@hupr.org; T. 03 650 10 01) of Robert De 
Loght (T. 0494 54 27 08).  
Deelname: DF-leden € 8;niet-leden € 12; <25 jaar € 4. (overschrijven op rek.nr. BE46 4151 1669 
3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “Doping”) Inschrijven verplicht via e-mail: via 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  of  Annemie Jasperse (annemie@hupr.org).
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SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

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

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

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

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

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

steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

Bredabaan 447 • Brasschaat • Tel. 03 641 94 00
www.witt.be

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
Merksem: Kluizeveldenstraat 83 – te renoveren rijwoning 
met glvl : inkom met vestiaire, salon, eetkamer met open 
trap, keuken met lichtkoepel, veranda, badkamer, terras, 
diepe tuin met extra berging - 1ste V : grote slaapkamer, 2 
kleine aaneengeschakelde slaapkamers - kelder - moge-
lijkheid tot overname inboedel / bezichtiging na afspraak 
/ contacteer het notariaat.

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

@home

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

Leegruimen van tuinen, 
verwijderen planten, wor-
tels, enz. 0487/715 534

Gezocht: oude pc, recen-
te Windows. goede staat.  
03/256 57 65

Bekwame informaticus 
gezocht voor herstel pc. 
0486/482 666

Dakwerken: nieuw, her-
stel roofing, dakgoten. 
0489/717 125

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Te koop winterbanden 
Michelin 185/60R15 €180. 
0497/148 996

Te koop binnendeur L 2m, 
br. 0,77m €50. 
0497/148 996

Gezocht: lieve vrouw voor 
lieve man. 0486/482 666

Te huur: appartement 
Merksem Sijsstraat grt. 
Living, 2 slaapk, aparte 
keuken, lift € 700 + kost 
tel. 0468 509 293

Te huur: ondergrondse 
autostaanplaats €90/M 
Bredabaan centrum Bras-
schaat bij gemeentehuis. 
tel 0460/97 57 69

We zijn op zoek naar 
iemand die op onze zoon 
kan passen (4j) en een 
maaltijd kan bereiden, 
woensdagnm van 12.30 
tot 17u. Liefst in bezit van 
een wagen. 0486 344 707

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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In Mater Dei Driehoek is voor de jongste kleuters een knus slaapklasje. Jaren-
lang legde onze slaapjuf Dominique de kleinste kapoenen van onze school ’s 
middags letterlijk in de watten. Juf Dominique verzorgde dit moment met hart 
en ziel! We zwaaien haar nu uit met een prachtig tik-tak-optreden en een mooi 
cadeau.

AFSCHEID
VAN SLAAPJUF DOMINIQUE DAKWERKEN

WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-

AUTOMATISATIE
van uw

hekken,

rolluiken,

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

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

EENVOUDIG 
EN ONLINE

Eenvoudig en online, plan zelf 
je afspraak bij politie wanneer 
het jou past! Sedert een half 
jaar werkt de lokale politie 
Brasschaat met het onthaal op 
afspraak voor niet-dringende 
aangiftes en meldingen. Uit 
de evaluatie blijkt dat dit zowel 
door de burgers als door de 
medewerkers als positief wordt 
ervaren. • Met onthaal op af-
spraak zijn de wachttijden aan 
het loket verleden tijd. Je kiest 
zelf het moment dat jou het best 
past. • Voor elke afspraak wordt 
voldoende tijd voorzien zodat 
je jouw verhaal in alle rust kan 
doen. • Je weet meteen welke 
documenten nodig zijn voor je 
aangifte. Zo bespaar je een ex-
tra trip naar het commissariaat.
Maak je afspraak via www.poli-
tie.be/5352 Heb je nog vragen 
of lukt het je niet online een 
afspraak te maken, neem dan 
tel. contact op nr 03/650 35 00 
tijdens de openingsuren: Het 
onthaal is geopend op weekda-
gen van 07-19u, weekend- en 
feestdagen van 09-17u. 
Dringend hulp nodig?
Uiteraard staan wij voor drin-
gende oproepen nog steeds 
24u 7/7 dagen voor u klaar!

1 set winterban-
den 215/65R16 met grijs 
stalen velgen, te samen 
€160. 03/663 18 74

van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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

MAANDAG    7
DINSDAG     8
WOENSDAG  9
DONDERDAG   10
VRIJDAG      11
ZATERDAG   12

MAANDAG    14
DINSDAG     15
WOENSDAG  16
DONDERDAG   17
VRIJDAG      18
ZATERDAG   19

Ophaling huisvuil december

Ophaling huisvuil december

GFT

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

PMD
Rest-
Afval

rode
straten

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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):
12-13/12 De Coninck Dirk 0475/620 349

19-20/12 Mertens Els 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

12-13/12 Mertens Els 0476/467 337
19-20/12 Mertens Els 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 50,    9-12-2020  35

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

BEHULPZAME 
DAME GEZOCHT

Ik ben op zoek naar de 
dame die mijn moeder 
geholpen heeft bij de 
zware valpartij op het 

voetpad in de Oude Baan
 tussen Hemelakkers

 en Bredabaan op 
4/8/2020 rond 11u

0468 141 041

Te huur garagebox Mar-
touginlei 18b, buurt Klina. 
€95/mnd inclus. buiten-
verl. Vrij 1 jan. 
0478/395 005

Te huur: Gr. app. 160m² 
Bred. 199 Brasschaat. 
Instapklaar met 3 slpk, 
nieuwe keuken met toest., 
nieuwe badk., lift €1045/
mnd. Info & bez. 
03/633 16 59

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te huur: Brass a. oud 
gemeenteh. niet Bredab. 
klein glvl. app. 1 slpk, terr. 
Tel. 03/651 77 68

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

Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Voor tuinwerken groot of 
klein moet je bij mij zijn, 
opkuisen van blad snoei-
en van hagen en planten, 
onderhoud werken zowel 
losse als vaste projecten 
regio mijn tel 0476 466 
216 of tuinpuzzelaar@
hotmail.com

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Kanker heeft geen last van covid 19 maar het ganse corona ge-
beuren maakt wel dat heel wat acties, evenementen om fond-
sen te verwerven moeten stop gezet. Met Bikeaid.be steunen wij 
reeds 12 jaar het kankeronderzoek, de enige manier om deze 
ziekte onder de knie te krijgen. Maar hier is geld voor nodig en 
zodoende door alle beperkingen zijn wij op idee gekomen van 
deze online verkoop van echt handgedraaide kwaliteitskroketten 
gemaakt met de beste materialen.
Wat bieden wij:
A. Abdijkaas Grimbergen kroketten 12 x 60g €13
B. Noordzee Garnaalkroketten 12 x 60g €29
C. Kip kroketten 12 x 60g €16
D. Bikeaid Mix Deluxe tapas kroketten 6 x 10 x 20g €33

Bestellen:
Per mail: ronny.augustyns@bikeaid.be met melding van de keu-
ze A, B, D of D en aantal pakketten per keuze.
Bestellen kan tot 12/12/2020

Betalen:

2661 met vermelding van naam, keuze en aantal pakketten per 
keuze

Afhalen:
Op 19/12/2020 tussen 10u – 16u 
Waar: in het Louis De Winterstadium, gemeente park Brasschaat
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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

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 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Te in 
zeer goede staat, 21 ver-
snell. € 80. 0477/584 030

Ik zoek werk: als poets-
vrouw, strijken, koken, 
huishouden. 
0488 211 829


