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GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

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

Een nieuwe tv?

Teletechnics
natuurlijk!

T. 03 633 09 88 | info@o-j-h.be | www.o-j-h.be | Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat

MOOIE EINDEJAARSGESCHENKEN:
zonnebril - contactlenzen
verrekijker - briletui Theo 

TFA weerstation - IZIPIZI leesbril 
cadeaubon

 TO P-

schilderwerk ?

Bel me tijdig ! 

Christoph

Interieur & exterieur speciale technieken renovatie

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Tel 0475 56 97 06 www.schilderwerken-antonissen.be

OPEN op ZO 
20 december

CERTINA DS JUBILÉ
STAAL & GOUD

KAPELSESTEENWEG 376-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

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

ZONDAG 20 

Paul
Van der 

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

* goedkoopste juweel aan 50%

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

DENK EENS AAN JEZELF!
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steunt startende handelaars

OOK OPEN OP ZONDAG 20 DECEMBER

MONDKAPJES
TE KOOP

KOOP

LOKAA
L!

WWW.AZULEACLEANING.BE - PAALSTRAAT 99 - 2900 SCHOTEN - 03 289 60 04

NIEUWE LEVERING = 
NIEUWE PRIJZEN!!

10 stuks = €7,-  50 stuks = €30,-
Meer nodig?

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

www.muzieklesstudio.be

Gitaar

Bas

Ukulele

Cajon

Te St-Lenaarts

Gebit
gebroken?

Met garantie

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk

Het gemeentebestuur van Brasschaat investeerde dit jaar in 
nieuwe feestverlichting. De kerstverlichting brandt vroeger dan 
andere jaren sinds maandag 7 december en dit nog tot en met 
zondag 10 januari 2021. De nieuwe overspanningen met kerst-
sterren en herten branden in de verschillende wijken van Bras-
schaat. Veel bomen langsheen de Bredabaan zijn verlicht maar 
ook de kerk in het centrum en het oude gemeentehuis lichten 
mee op. De nieuwe feestverlichting is duurzamer in verbruik 
aangezien het om LED lampen gaat. De verlichting zal dag en 
nacht branden. Brasschaat draagt graag op deze manier haar 
steentje bij in de campagne ‘zorg voor licht, licht voor de zorg’. 
Zorg jij mee voor meer licht? Steek een lichtje aan voor de zorg.

SFEERVOLLE BRASSCHAATSE 
KERST MET NIEUWE
FEESTVERLICHTING
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

®

FEEST MET 

SODASTREAM

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:
OPEN OP ZONDAG 20 DECEMBER VAN 10 TOT 16 UUR.

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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POULE & POULETTE
IS BACK IN TOWN!

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

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

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

of 0496/637 978
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MEEGA STOCKMEGA STOCK
SALESALE  

THE RUBZ I  NUNUI ELISABETTA FRANCHI I  SILIS
MISSONI I  ZOE KARSSEN I   MOSCHINO I LEE & ME

I LABUSSE  I  STARZ I  BLACK ORCHID I  PINKO

DONDERDAG 17 T/M 
ZONDAG 20 DECEMBER

WIJ ZIJN OPEN VAN 11.00 TOT 18.00 UUR

BREDABAAN 303
BRASSCHAAT

(TEGENOVER DELHAIZE)

www.pinkevent.be

BETAALMOGELIJKHEDEN:
PIN, BANKCONTACT APP
EN CONTANT

A L L E  K O R T I N G E N  

V A N A F  7 0 %

CONFORM REGELGEVING COVID19 GESTELD DOOR DE FOD

MERKKLEDING, SCHOENEN, SIERADEN EN TASSEN VOOR DAMES

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
steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

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

Bezoek onze website 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

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 
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www.buga-auto.be/SALONDEALS

* RAADPLEEG ONS VERKOOPTEAM VOOR ALLE VERKOOPSVOORWAARDEN  (AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND)

-24%

€ 24.885 - 24%
Nettoprijs € 18.885

500 X Lounge Club Edizione

Fiat 500 X Lounge Club Edizione 
1.0 / 120pk

Navi / Automatische Airco
16” Velgen / Achteruitrijcamera

Keyless Entry & GO

-18%

Compass Sport
€ 26.600 - 18%
Nettoprijs € 21.645

140 PK
Navigatie / Apple Car Play

Metaalkleur
Half-Leder

Parkeersensor Achter

(incl. recyclage)

-20%

Renegade Black Star
€ 25.350 - 20%
Nettoprijs € 20.145
(incl. recyclage)

115 PK
Metaalkleur

Autom. Airco / Apple car play
Alu velgen 18”

€ 16.090 - 26%
Nettoprijs € 11.999

Tipo Sedan

0km  
Radio + USB

Manuele Airco
Reservewiel
Metaalkleur

-26%

-24%

Giulia Sprint
€ 50.045 - 24%
Nettoprijs € 37.990

Geel 
Antwerpseweg 84 
Tel. 014 57 55 00 

Wijnegem 
Merksemsebaan 272 (Venhof  1) 
Tel. 03 355 49 80 

Antwerpen 
F. Van Hombeeckplein 12 
Tel. 03 286 80 20 

www.buga-auto.be

-20%
Radio + USB

Manuele Airco
Voorlopig reservewiel

500 Pop

Nettoprijs € 11.285
€ 14.090 - 20% 

-41%-15%

€ 32.625 - 41%€ 25.385 - 15%
Nettoprijs € 19.250Nettoprijs € 21.385

Ducato L2H2595 Turismo 165PK

(excl. BTW)

120 HP Turbo Diesel
Airco / Camera 
Cruise Control

Navigatie
Bluetooth

Zetels leder
Navigatie

Carplay
Parkeersensoren

Airco automatisch

-34%

€ 28.610 - 34%
Nettoprijs € 18.850

Talento S1 E6D-TEMP L1H1

(excl. BTW)

FIAT TALENTO S1 E6D-TEMP L1H1 
1.2T BASE 2.0 MJET 120HP E6D

Airco/ navigatie / cruise control 
camera 

aut.licht-regensensor

 2.0 200pk demo
4500 km

NIEUW  - 0 Km  -  Directie - UIT STOCK LEVERBAAR!
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Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alex Van Giel 
° Brasschaat 2.11.1954 
† Brasschaat 4.12.2020 

 
Vader en bompa vol humor van: 

Inez & Yusuf, Jasper, Fleur 
Ive & Karolien, Jolein, Jonah, Elias 

 
Door de huidige omstandigheden zal 

het afscheid, gevolgd door de bijzetting 
in het urnenveld op de begraafplaats van 

Brasschaat-Centrum, in familiekring 
plaatsvinden op woensdag 16 december. 

 
: Fam. Alex Van Giel 

p/a De Meyer Uitvaart, 
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 

 
 

demeyeruitvaart.be

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: 
- Butternutsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Quinoasalade met edamame, broccoli, wortel, venkel, 
 geroosterde pitjes en tandooridressing. (€14) (VEGAN)
Warme Gerechten:
- Gebakken kippendijtjes met champignonroomsaus, 
 gekarameliseerd witloof en ovenaardappeltjes. (€14)
- Gnocchi met een romige tomatensaus, courgetteschijfjes,
 aubergine en buffelmozzarella. (€12,50) (VEGI)
- Kabeljauwhaasje met vadouvansaus, prei, selder, spinazie 
 en aardappelpuree. (€15,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 15 december t.e.m. Zaterdag 19 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

Beste Klanten, 
Een iets kleiner menu deze week, zodat we ons volledig 
kunnen klaarstomen voor de feestdagen! Ons volledige 
assortiment voor de feestdagen kan je terugvinden op onze 
website. (www.patisseriecharlotte.be) Bestellen kan nog 
tot en met zaterdag 19 december.           Fijne week,

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: -

. Bredabaan 246 

Bekwame informaticus 
gezocht 

Dakwerken: -

Te huur: 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Voor tuinwerken 

-

Snoeien en vellen van 

-

Aankoop antiek, -
-

@ rap moet gaan 

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

 Ik zoek werk 

FONOPLATEN. 

Zoek niet verder. -

-
-
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HEERLIJKE
EINDEJAARSSUGGESTIE

Bestel jouw gevulde kip voor 

woensdag en haal vrijdag af 

tussen 08u & 18u! 

(afhalen bij Manus Brasschaat 
of Kapellen)

VERKRIJGBAAR
TUSSEN 15 DECEMBER
& 15 JANUARI

€ 48

Een heerlijke Poule & Poulette kip, royaal 
gevuld met kippengehakt, champignons en 

truffel overgoten met een heerlijke 
rodewijnsaus, champignons, zilveruitjes, 

tijm en laurier. 

Voor ma. 21/12 bestellen 
= do. 24/12 af te halen

Voor ma. 28/12 bestellen 
= do. 31/12 af te halen

BESTEL EN BETAAL EENVOUDIG VIA

WWW.POULEPOULETTE.COM

Bestel online en krĳ g het thuis geleverd 
of kom gerust eens langs in onze winkel 

te Brasschaat

 Hopelijk tot snel

Adres: Bredabaan 481 2930 Brasschaat
Website: www.sugarandsweets.be 

1 adres voor je 
Snoepjes, chocolade, popcorn, 
ontbijtgranen, snoeptaarten 

en zoveel meer.
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Alle dakwerken. Pan-

0491 758 399 of 0495 

60 jarige man zoekt

We zijn op zoek naar 

Te Huur

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 

390 423

Te koop: 

Poetsvrouw zoekt 

Ik zoek tuinwerk, 

834

Ik zoek werk,
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                     ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

                     VADER GAAT OP STAP…  
    Maar wel veilig en met stijl! 

               Rollators, Rolstoel of Scooters en met terugbetaling 
 

   BREDABAAN 469 te Wuustwezel  
 Ook Afspraak bij u thuis  03  66  999  60                              
 Van  Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00u  

                                           Zaterdag 10.30-16.00u   of op afspraak 
 

              …want een beetje klasse  

Vrijdag kipdag!
Dankzij het eerste online kippenkraam

De bekende restaurantketen, Poule & Poulette, lanceerde het 
eerste online kippenkraam. Je bestelt en betaalt online jouw 
PP@HOME, en haalt het vrijdag op bij jouw lokale bakker. Poule 
& Poulette is een vaste waarde als het gaat om lekkere gebraden 
kip. Met vijf vestigingen in Antwerpen, Leuven, Gent, Mechelen 
en Brussel zijn zij Vlaanderens bekendste “kippenhok”.
Sinds deze week kan je thuis genieten van een heerlijke gebra-
den kip met appelmoes en frietjes of van een vol-au-vent, dankzij 
hun PP@HOME foodboxen. En dit vanuit je luie zetel! Je bestelt 
en betaalt online voor woensdag en haalt vrijdag je box op bij 
jouw lokale bakker. Eenvoudig, veilig, vers en lekker!
“Je kan kiezen tussen een Chicken Box of een Videe Box”, zegt 
CEO Frederik Goossens. Beide boxen bevatten een vaste in-
houd, goed om met 2 à 3 personen van te smullen. Een derde 

vult het rijtje aan. Donderdagnacht wordt alles kraakvers klaar-
gemaakt. Voor de Chicken Box gevuld met 6 huisgemaakte nug-
gets, 1 hele braadkip, appelmoes en frietjes betaal je € 21 euro. 
We houden het bewust laagdrempelig”, vertelt Frederik.
BAKKERS HELPEN RESTAURANTS
Ondernemers slaan meer dan ooit de handen in elkaar. Zeker nu 
de horeca nog wel een tijdje dicht zal blijven, moet men “out of 
the (kip)box” denken. Samen sterk(er)! De bakker stockeert de 
boxen in zijn koeling en geeft ze af aan de klant die de bevesti-
gingsmail toont. Bakkerij Manus bijt de spits af met vestigingen 
in Brasschaat en Kapellen. “Ik moest niet lang nadenken over dit 
voorstel: elkaar helpen in deze tijden is niet meer dan normaal. 
We kennen de kwaliteit van Poule & Poulette, die volledig in lijn 
ligt met die van ons. Stiekem was ik vroeger wekelijkse klant 

we dit aanbieden”, aldus Herman Janssens van bakkerij Manus.
Brasschaat is 
voor Poule & 
Poulette geen 
onbekend ter-
rein. Een lo-
gische keuze 
om hier te 
lanceren: de 
keten startte in 
2012 hun eer-
ste zaak. Sinds 
vorig jaar lag 
de focus op 
de uitbreiding 
van nieuwe 
r e s t a u r a n t s 
waarbij ze de 
winkel sloten. 
Maar op deze 

manier kunnen de inwoners van Brasschaat en omstreken dus 
terug hun vertrouwd gebraden kipje eten!
Poule & Poulette wil dit geleidelijk aan verder in Vlaanderen uit-
rollen. “De zoveelste leverancier aan huis wilden we niet worden. 
We geloven meer in vaste afhaalpunten waarbij de plaatselijke 
bakkerij voor ons ideaal lijkt. Geïnteresseerde bakkers mogen 
zich uiteraard bij ons melden!” aldus Frederik Goossens.
HET VERHAAL VAN POULE & POULETTE
Poule & Poulette is een groeiend premium Belgisch fast casual 
kippenrestaurant, opgestart in 2012. De keten bevat 5 restau-
rants in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Gent en binnenkort 
Leuven. Er staan nog 4 openingen gepland de komende twee 
jaar. Hun iconisch zitboxsysteem is origineel, gezellig en corona-
proof! De eigenaars van Poule & Poulette hebben verschillende 
achtergronden, maar delen allen een passie voor lekkere en 
eerlijke voeding. Samen willen ze Poule & Poulette verder uit-
bouwen tot een concept waar je de beste kippen van België kan 
eten in een ongedwongen trendy resto-sfeer geserveerd door 
happy medewerkers!

LOKALE BAKKERS
ONDERSTEUNEN ANTWERPSE

RESTAURANTKETEN

B
V
B
A

Tuinaanleg & onderhoud

Nu ook
snoeien en vellen van bomen

uitfrezen van stronken

hakselen van takken

verkoop van brandhout

www.gardenpassion.be
info@gardenpassion.be

0494 89 62 22

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

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

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

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

Opruimen en/of leegma-
ken van huizen van kelder 
tot zolder. Appartementen 
etc. Ook ophalen van 
rommel of stort voor het 
containerpark. Opkopen 
inboedels uurwerken of 
bij stopzetting winkel. Tom 
en Kenny 0491 758 399

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

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

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

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

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

Gezocht: lieve vrouw voor 
lieve man. 0486/482 666
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ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

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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“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

NIEUWE 
WEBSITE

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

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen 
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Personenvervoer GDS Transservice
Luchthaven-  |  privé-  |  zaken-  |  havenvervoer

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

T: 03 288 95 54  |  G: 0468 20 54 78  |  gds-info@telenet.be
www.gdstransservice  |  Noorderlaan 111  |  2030 Antwerpen

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Klusman inricht. 
-

Afloop verstopt of je 

Zoek niet verder. -

-

Ik zoek werk

Caravan te koop ge-

Te huur:

Ambachtelijke pralines, 
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Ondernemersreflex komt in DNA 
van gemeentelijke diensten

De gemeente Brasschaat heeft zopas de 
ondernemerstoets goedgekeurd, een leidraad die 
ervoor zorgt dat alle beslissingen bekeken worden 

vanuit een ondernemersstandpunt. Vergelijk het met 
duurzaam denken dat al ingebakken zit in onze 

organisatie. Zo willen we dat er een automatische 
ondernemersreflex in het DNA van de organisatie komt.  

toets de impact van elke belang-
rijke beleidsbeslissing op onze 
ondernemers op voorhand in kaart 
te brengen en hier rekening mee te 
houden. 
Maar het gaat niet alleen om grote 
projecten, evengoed over onze 
dagelijkse kernprocessen. 
Zonder ondernemers kan een 
gemeentebestuur niet bestaan. Ze 
zorgen voor een aangename woon-
omgeving, nieuwe ontwikkelingen, 
tewerkstelling en laten onze lokale 
economie draaien.  
  
Die ondernemersreflex zal toepas-
singen krijgen in onder andere 
toekomstige investeringsprojec-
ten, ruimte om te ondernemen, 
evenementen en het aankoopbe-
leid. Daarbij is er een aftoetsing 
welke impact de ingreep heeft en 
wordt er rekening gehouden met 
de betrokken ondernemers.  
 

Oprichting 
ondernemersraad
De leidraad wordt niet zomaar 
ingebakken in de organisatie, er 
wordt ook advies en kennis van 
buitenaf voorzien. Daarvoor zijn 
drie adviesorganen bevoegd. Een 
eerste actiepunt is dan ook de 
oprichting van een nieuw adviesor-
gaan: de ondernemersraad. Die zal 
samen met de winkeliersverenigin-
gen en het autonoom gemeentebe-
drijf mee de lijnen uitzetten.

parkbodeactueel

Het gemeentebestuur zet in op 
een ondernemingsvriendelijke 
gemeente, een gemeente waar 
ondernemen kan, waar de onder-
nemer zich thuis voelt, zich klant 
voelt en het lokaal bestuur als een 
dienstverlenende partner ziet om 
activiteiten te ontplooien. 
We behouden uiteraard wat goed 
is,  verbeteren waar mogelijk en 
implementeren processen om te 
zorgen dat de ondernemer in onze 
dienstverlening en besluitvorming 
mee centraal staat.
  
Het is een doelbewuste keuze om 
aan de hand van de ondernemers-

De ondernemerstoets 
brengt de impact van elke 
belangrijke beleidsbeslis-
sing op onze ondernemers 
op voorhand in kaart

Zoek je een 
rustige plek om 
te studeren?

De gemeente stelt twee studielocaties 
ter beschikking waar je in stilte kan 
studeren: Bibliotheek Maria-ter-Heide 
(Durentijdlei 64) en vzw Bielebale, 
(Zwembadweg 5).
Op beide locaties kan je vanaf 
21 december tot en met 29 januari op 
weekdagen tussen 9 en 17 uur terecht. 
Uitgezonderd op 25 en 31 december 
en op 1 januari, dan zijn de locaties 
gesloten.

Schrijf je vooraf in (vóór 16 uur de dag 
voordien) want we kunnen maar een 
beperkt aantal studenten ontvangen. 
Het inschrijvingsformulier vind je via 
onderstaande QR-code. Je kan enkel 
binnen op deze locaties als je vooraf 
ingeschreven bent. Reserveer niet no-
deloos een plaats als je nog niet weet 
of je er wel zal zijn. Bekijk het liever 
week per week en reserveer gericht. 

Spelregels
• Draag altijd een mondneusmas-
ker, ook op je studieplek. 
• Ontsmet handen bij het binnenko-
men (er is handgel aanwezig).
• Vul het aanwezigheidsregister in 
bij aankomst.
• Hou altijd 1,5m afstand, ook 
tijdens pauzes.
• Ontsmet tafel en stoelen vóór en 
na gebruik (producten aanwezig).
• Het is verboden te eten in de 
studieruimte.
• Voorzie eigen studiemateriaal en 
deel het niet met anderen.
• Bij ziekte of symptomen blijf je 
thuis en meld je dit aan de jeugd-
dienst.

Zit jij nog goed 
in je vel?

Van alle leeftijdsgroe-
pen hebben vooral 
jongeren en studenten 
het erg moeilijk in deze 
coronatijden. 
Zij kampen veel meer 
met angst en depressie, 
eenzaamheid en stress. 

Dus daarom deze oproep naar onze 
Brasschaatse jongeren en studenten. 
Vecht jij ook tegen angst en depressie, 
eenzaamheid en/of stress? 
Je bent niet alleen én je staat er niet 
alleen voor!

Ook in Brasschaat en omstreken kan 
je op meerdere plaatsen terecht als je 
ergens mee zit. Wij hebben voor jou 
een lijstje gemaakt met alle adressen 
van organisaties die weten hoe ze jou 
kunnen helpen. Je vindt de lijst terug 
op brasschaat.be/jeugdhulp.

Je bent niet alleen én 
je staat er niet alleen voor!

Geef je mening 
over de bib

Om je in de toekomst nog beter van 
dienst te kunnen zijn, zijn wij bij de 
bib nieuwsgierig naar je ideeën en 
wensen. 
Je kan ze kwijt in onze online bevra-
ging die 10 à 15 minuten in beslag 
neemt. Laat je stem horen, en maak 
kans op gratis filmtickets!

Deelnemen aan de 
bevraging?
brasschaat.bibliotheek.be/
geef-je-mening

Meer weten en inschrijven?
jeugd@brasschaat.be
T 03 650 03 10

#Gemaskerdescholieren

We kunnen wel stellen dat we die hele 
corona inmiddels grondig beu zijn. 
Veel maatregelen, je vrienden minder 
zien, geen optredens of feestjes. 
Maar dat is het hem net. Die regels 
zijn er om ervoor te zorgen dat we 
zo snel mogelijk terug naar het oude 
kunnen. En ze hebben pas zin als 
iedereen meedoet.

De middelbare scholieren in 
Vlaanderen hebben zich tot nu toe 
goed aan de maatregelen gehouden. 
Wij willen dat jullie nu twee dingen 
onthouden: 

“Doe zo verder, en zegt het voort. 
Want je mond bedekken, is niet gelijk 
aan je mond houden!”

Maar wie dan?
Wij, dat zijn Flo, Ender, Sander, Elias, 
Nour & Fatma. Wij slaan de (ontsmet-
te) handen in elkaar met Onderwijs 
Vlaanderen om jullie een duwtje in de 
rug te geven. Nog even volhouden!

onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemaskerdescholieren
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Het bestuur van ELZ Noorderkempen bestaat uit vijf 
clusters: 
 » gezondheid: hierin zetelen een apotheker, huis-

arts, psycholoog, kinesist, thuisverpleegkundige en een 
vroedvrouw;
 » lokale besturen: vertegenwoordigers uit de vijf deel-

nemende gemeenten;
 » welzijn: vertegenwoordigers CAW, mutualiteiten, 

WZC, thuishulp en dienstencentra;
 » personen met zorg- en ondersteuningsbehoefte: 

vertegenwoordigers uit mantelzorg, vrijwilligerswerk en 
patiëntenverenigingen;
 » optionele partners: vertegenwoordigers van  

AZ Klina, VAPH-sector (personen met een handicap) en 
OPGROEIEN-sector (Kind & Gezin, Jongerenwelzijn ...).

Momenteel is ELZ Noorderkempen voornamelijk bezig 
met opdrachten rond -hoe kan het ook anders- Covid-19. 
We volgen cijfers op, doen aanvullend contact- en bron-
onderzoek en ondersteunen mensen in een kwetsbare 
situatie. 
We informeren jullie met accurate en correcte informatie 
rond Covid-19 en alle beschikbare hulp errond. 
Door ons grote netwerk in de zorgsector zijn we goed 
geplaatst om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 
We detecteren de noden rond zorg en welzijn en zoeken 
oplossingen door projecten en communicatie op te star-
ten. Samen staan we veel sterker!
Het ultieme doel is jou als burger centraal te stellen en je 
de weg naar gepaste hulp te wijzen.

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

Een eerstelijnszone (ELZ) stemt het werk 
van lokale overheden, zorg- en hulpverle-
ners beter op elkaar af. ELZ zorgt zo voor 
laagdrempelige en kwalitatieve eerstelijns-
zorg, toegankelijk voor iedereen. 
Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en 
Wuustwezel vormen ELZ Noorderkempen.  

parkbodeactueel

Meer weten? eerstelijnszone.be

ELZ zorgt voor laagdrempelige 
eerstelijnszorg, toegankelijk voor iedereen

Laat een lichtje branden!

Om wat licht te brengen in deze 
donkere coronatijden, hebben de 
dienstencentra voor hun 
gebruikers een sfeervol initiatief 
op poten gezet. Maar iedereen kan 
er aan deelnemen!

Het kaarsje laat zien dat je denkt aan 
iedereen die wat warmte kan gebruiken

21 december, de langste nacht. Het symbool 
bij uitstek voor de donkere tijden die Corona 
ons toch brengt. Zeker omdat we enkele da-
gen erna niet zoals gewoonlijk gezellig samen 
Kerst en Nieuwjaar kunnen vieren.

Het idee om deze donkerste dag te bestrijden 
met een kaarsje voor je raam of op de venster-
bank, blinkt uit in eenvoud. Het zegt veel en 
iedereen kan er aan deelnemen.

Dit kaarsje laat zien dat je denkt aan iedereen 
die wat warmte kan gebruiken. Mensen die op 
één of andere manier getroffen zijn door deze 
wereldwijde pandemie.
We branden het kaarsje ook voor alle mensen 
die in deze coronatijden het beste van zichzelf 
geven. Voor de mensen uit de zorg, die dag en 
nacht klaar staan om te helpen. 

Laat het kaarsje branden en kijk na een tijdje 
eens goed, want dit theelichtje bevat een extra 
groet!
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** Ontdek onze speciale voorwaarden **

BRASSCHAATSTEENWEG 290  - KALMTHOUT

DINSDAG T.E.M. VRIJDAG  9 UUR - 17 UUR

ZATERDAG 10 UUR - 17 UUR

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

GENIET VAN EXTRA KORTINGEN VANAF 22 DECEMBER 

T.E.M. 31 JANUARI & MAAK KANS OM MOOIE 

PRIJZEN TE WINNEN MET ONZE EINDEJAARSACTIE!

EINDEJAARSACTIE

OPGELET OP 24 DECEMBER SLUITEN WE OM 16 UUR & EXTRA GESLOTEN OP 25 DECEMBER, 31 DECEMBER T.E.M. 2 JANUARI

Take away cateringboxen tijdens de feestdagen
Pick up 24 - 25 decemer van 12 tot 17 u. • Pick up 31 december van 12 tot 18 u.

Pick up 1 januari van 11 tot 20 uur
Bestelling via www.brasserie-ciconia.be

adres van afhaling: Horstebaan 1 • 2900 Schoten • Tel 0475 62 31 04

- Carpaccio van Coquilles 
met yuzzudressing 

en wakamé

- Gelakte paling met 
ganzenlever, bladspinasie

 en granaatappel

- Worstenbrood 
met tatufata

- Vol-au-vent van 
fazant met creme 
van mousseline

Hapjesbox (voor 4 pers)

Voorgerecht: 
Duo van reepaté 

en wildham 
met uienconfi tuur 
en rozĳ nentoast

Hoofdgerecht: 
Gevulde kalkoenrollade 
met boschampignons,

witloof, appel 
met airellen 
en kroketten

Dessert: Kerststronk

Cateringbox Klassiek Cateringbox Vip
Voorgerecht: 

Tapasbordje (Secreto07, 
Dolce zero, Bresaola)

Hoofdgerecht: 
Hertenracks met sausje 

van ganzenlever,
wintergroenten en gratin

Dessert: 
Jingle Bells 

(chocomousse, 
mandarĳ n, cremeux van 

petit beurre
koekjes en melkchocolade)

Cateringbox Magic
Plateau fruit de mer: 

Halve kreeft belle vue, 
oesters, gamba’s,

grĳ ze garnalen, kreukels, 
wulken, krabbenpoten, 

langoustines
(aangepaste sauzen 

en brood)

Nagerecht: 
Soirees Dellafaille

Kreeftenfestival
“Kreeft Ciconia” (zeekraal, gepofte snoeptomaten, Chimichurri, beukenzwam en getomateerde boter)

of “Kreeft van de Chef” (licht gegratineerd met Schotense kaas en champignons)
of “Kreeft Belle-Vue” (op een bedje van jonge sla, ei, groene asperges en 2 sausjes)

€ 65€ 30 € 49€ 60

€ 50
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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

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Nummer 21, Bianca Baele, is de gelukkige winnares van de 
Vintage wandelzoektocht. Na het succes van de 2 zomerzoek-
tochten kwam er veel vraag om nog meer actief te zoeken. De 
vrijwilligers van de Brasschaatse sportdienst olv Yves Vilyn en 
Frank Poelmans bleven niet bij de pakken zitten en tekenden een 
originele Vintage zoektocht uit. 271 wandelaars dienden een cor-
rect antwoordformulier in. Aan het aankomstpunt van de wande-
ling (het bekende TV toestel aan de Remise) duidde de onschul-
dige hand van schepen van sport Adinda Van Gerven de winnaar 
aan. Bianca Baele ontvangt een shoppingtas van onze gemeente 
met allerlei nuttige zaken om verder te blijven wandelen. Want 
vanaf 15 december kan iedereen opnieuw wandelend op zoek 
gaan. De Rudolfs Rode Neus wandelzoektocht (3km) start aan 
de Remise. Allen daarheen en misschien wordt u de volgende 
winnaar…

NUMMER 21 WINT!

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

@home

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Ik zoek werk: poetsen, 

Ontruimingen van huis, 

Ik zoek werk

Opritten, 
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Tradities zĳ n er om in ere te houden en zo een Brasschaatse tradi-
tie vinden we in het charmante pandje van Breesgata aan de Mik-
sebaan. Iedere eerste zondag van de maand wordt het heemcafé 
geopend en wordt er een Brasschaats biertje geschonken. 
We zullen uiteraard nog even moeten wachten tot na de versoe-
pelingen. Maar laat u daarna even verleiden door een eeuweling. 
Inderdaad, het Witkapbier is exact 100 jaar oud. Hendrik Rumold 
Verlinden, geboren in 1866 was een gistingsspecialist. Hĳ  ging aan 
de slag in een stokerĳ  in Wĳ negem. Later zag hĳ  de kans schoon 
om in Brasschaat de brouwerĳ  De Drie Linden aan te kopen. Die 
brouwerĳ  bevond zich aan de Bredabaan waar nu de Carrefour is. 
De koop vond plaats in het jaar 1920.
Brouwer Verlinden begon naam en faam te maken. Hĳ  gaf gere-
geld advies aan de paters van Westmalle. Hendrik brouwde eerst 
de Stimulo en later de Witkap. Onder die naam werden dan een 
“enkele pater”, een “dubbele pater” en een tripel gebrouwen. Die 
naam viel hem te binnen nadat hĳ  de paters in hun witte kap aan 
tafel zag zitten. 
In mei 1940 kwam Hendrik om het leven bĳ  een bombardement. 
De brouwerĳ  werd toen zwaar beschadigd. Het levenswerk van 
Hendrik werd dan verder gezet door zĳ n zoon Reimond. Deze 
overleed in 1969.
Intussen kende de pils een grote opgang en dat ging uiteraard 
ten nadele van de hoge gistingsbieren. De Brasschaatse brouwerĳ  
kwam dan in handen van een biersteker uit Deurne. In 1984 werd 
ze afgebroken maar het Witkapbier bestaat nog. Het wordt nu ge-
brouwen in Ninove waar het in de wĳ de regio zeer populair is. 
De laatste jaren kende het brouwen in onze gemeente een revival. 
Denk maar een de d’Oude Caert, de Galea Craft Beers, de Dame 
Jeanne en vorig jaar nog de Tipsy. De vraag is nu of er in Bras-
schaat ooit nog een brouwerĳ  komt.

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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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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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!

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

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

VRIJDAG
VISDAGKIPDAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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 12 u. en van 14 tot 18 u.- 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

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 koop: BMW 115D 
2010, 100.500km, airco 
incl. winterbanden. Brass. 
€7800. 0483/385 001 altijd 
in garage

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

Te huur magazijn St. 
Antoniuslei 260m², €850. 
0474/810 939

Afbraakwerken garage, 
tuinhuis, bijgebouwen, 
opkuis. 0474/204 607
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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.

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

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

U heeft schade aan uw 
voertuig, geen omnium 
meer en wenst te verko-
pen? Vanaf 2010.Uw voer-
tuig heeft mechanische 
gebreken en kosten lopen 
te hoog op, dus u wenst te 
verkopen? Ik assisteer u 
hierbij graag op een cor-
recte manier. Carl te Bras-
schaat:
0475 248 997

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

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83 
www.denys-co.be

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000
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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

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):
19-20/12 Mertens Els 0476/467 337

26-27/12 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

19-20/12 Mertens Els 0476/467 337
26-27/12 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  

MAANDAG    21
DINSDAG     22
WOENSDAG  23
DONDERDAG   24
VRIJDAG      25
ZATERDAG   26

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

Ophaling huisvuil december

Ophaling huisvuil december

GFT

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

PMD
Rest-
Afval

rode
straten

BURGERLIJKE 
STAND

Emilie leemans, 13 november, Stabroek

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

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

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

Wij hebben alle 
batterijen en 

bandjes 
voor uurwerken

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562 

Te huur Brass.: app. 1e 
verd., gr. liv., 2 slpk, kkn., 
bad, berg., gr. zonneter.. 
Prijs €850/mnd, vrij jan.  
Tel. 0471/670 652

Klusman: Elek., san., CV, 
alg. renov. prof. en goed-
koop. 0494/391 045

Te koop coniferen 20st.  
0.60 h / Taxus 20st. 0,80 
h. 03/652 13 85

Te koop: overdekte ga-
rage grote staanplaats 
voor auto en moto Donk-
sesteenweg 4. Prijs: € 
19.500 tel. 0475 842 772

Te huur: ondergrondse 
parkeerplaats omgeving 
Lage Kaart / Martouginlei 
Tel. 0475/89.76.34

Gezocht: Lp’s van Bassie 
en Adriaan. 0470/079 496

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

Tuinonderhoud, blad bla-
zen en opruimen van uw 
tuin. 0465/993 577

Ik zoek werk als bejaar-
denhulp en poetsvrouw. 
0465/756 911

Schilderwerken en kleine 
renovatie. 0465/993 577

Te huur Nieuwpoort va-
kantie nw appartement+ 
gar www.kusttehuur.be, 
1-4 pers, folder -Oostduin-
kerke - Nieuwpoort villa 
www.duinenhuis.be, 5-7 
prs 0476/584132 

Te koop in goede staat: 
ping-pong tafel, zeilplank 
met zeil, en/of autobak. 
Prijzen o.t.k. 0475/899 818

KERSTWANDELING KERSTCOMITÉ BRASSCHAAT
We moeten je natuurlijk niet vertellen dat het een speciaal jaar is. Door corona kunnen we in 2020 
onze 37ste Internationale Kerststallententoonstelling in de Sint-Jozefkerk te Brasschaat-Driehoek 
niet laten doorgaan. Ook Kerst op den Driehoek met het concert en de winterwandeling van KWB 
is afgelast. We zetten zelfs de grote buitenkerststal aan de kerk niet op omdat we de veiligheid 
van onze medewerkers niet kunnen garanderen bij de opbouw. Hun gezondheid is voor ons de 
belangrijkste bezorgdheid. Tot vorige week hadden we nog uitzicht op een mini-kerststallenten-
toonstelling in de hoofbibliotheek van Brasschaat-Centrum. Ook hier heeft corona een stokje voor 
gestoken. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk beslist dat dit niet mag doorgaan. Toch willen 
we als Kerstcomité toch nog ‘iets’ organiseren en daarom hebben we, in samenspraak met de 
gemeente, toch nog een initiatief. In de wijk Driehoek hebben we een wandeling uitgestippeld van 
ongeveer 4 km, onder het motto ‘volg de kerstster’. We starten en eindigen aan de Sint-Jozefkerk. 
Het parcours zullen we ‘bewegwijzeren’ met kerststerren en dit tijdens de Kerstvakantie van za-
terdag 19/12/2020 tot zondag 03/01/2021. Het is de bedoeling dat iedereen de wandeling in zijn 
eigen ‘bubbel’ doet. Aan de buurtbewoners doen we een oproep om zoveel mogelijk hun huizen te 
versieren. We doen trouwens een oproep aan iedereen om hun huis zoveel mogelijk te versieren 
met kerststalletjes, tekeningen of andere kerstvoorstellingen. Zo kunnen wij toch een lichtpunt 
brengen in deze donkere tijden en dit coronaproef in onze eigen ‘bubbel’. Voor meer informatie 
kan je steeds terecht op onze website https://kerstopdendriehoek.be.

Te koop: echte baal ka-
toenen lakens 4 paar 2m 
breed 2,20m lang + 4 

03/644 87 70

Te koop 4 winterban-
den op velg, Bridgestone 
205/55R16 (Opel) - 5 ga-
ten. € 350. 
Tel. 0474/497 021

Ontdek de liefde voor 
muziek te St.-Lenaarts. 
Gitaar / bas / ukelele / 
cajon. 
www.muzieklesstudio.be

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook op zaterd. en 
zond. 0486 430 828 

Dakwerken: gespecia-
liseerd in kleine herstel-
ling en vernieuwing van 

pels. Gsm 0474/204 607

Graafwerken met mini-
graafmachine, uitgraven 
van struiken en hagen, 
graven van greppels, enz. 
0474/204 607 

9 appartementen met 2 slaapkamers
en 1 duplex-appartement met 4 slaapkamers.

Gelegen te Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) • Franciscanessenlaan 2 - 2a.
Prijzen vanaf € 190.513,92, inclusief BTW.

10 SOCIALE KOOPAPPARTEMENTEN
TE KOOP IN SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrij-
vingsvoorwaarden zich inschrijven in verschillende re-
gisters. Per register betaalt u € 50,00 inschrijvingsgeld.

De voorwaarden zijn:
 • inkomensvoorwaarden
 • eigendomsvoorwaarden
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeel-

houder van een vennootschap waarin hij of één van 
zijn gezinsleden een woning of een perceel dat be-
stemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop kun-
nen geraadpleegd worden op onze website. Je 
vindt hierop ook meer informatie over de koop-
woningen.

Voor meer informatie:
kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be

Nijverheidsstraat 3 • 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)
 www.devoorkempen-he.be • 03/690 09 20
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Vraag ook onze andere afmetingen,
meer dan 25 verschillende modellen!

Direct je GRATIS gedetailleerde offerte per e-mail via 
www.noppe.be

*Prijzen voor pakket Value Line exclusief BTW, opties en mogelijk werfafhankelijke kosten.  Meerprijs Advanced Line en Top Line evenals de gedetailleerde voorwaarden op aanvraag beschikbaar. 

√ Volledige installatie op slechts 5 werkdagen inbegrepen
√ Fabriekswaarborg van 35 jaar
√ Uitstekende dienst na verkoop

CITY+
7m50 (Hoektrap) x 3m20 x 1m50

- Geïntegreerde trap en verlichting
- Filter- en pompinstallatie
- Granieten boordstenen
- Overloopskimmers
 water juist onder boordsteen
- Automatisch ingebouwd thermisch rolluik
- Uitgraven en installatiekosten inbegrepen

€ 42.535
va.€ 39.495PROMOTIE

CARRÉ
Rechthoekig bad

STYLE
Romeinse trap

ZWEMKANAAL
Rechthoekig bad

LA PLAGE 9
Zwembad met plage

XL
Rechthoekig bad

8m50 x 4m x 1m50 9m55 x 4m x 1m50 12m x 3m60 x 1m50 9m x 4m x 1m50 12m x 4m60 x 1m50

Hoektrap Romeinse trap Recht inlopend Recht inlopend Recht inlopend
Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen

2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers

€ 46.594

va.€ 42.995
€ 47.394

va.€ 43.795
€ 52.145

va.€ 48.595
€49.294

va.€ 45.395
€58.432

va.€ 53.495

NIEUW!

NIEUW!

LPW FULL VINYLESTER POOLS

Krijgsbaan 36 I 2110 Wijnegem I Tel: 03/354 12 21 I Fax: 03/354 23 21 I info@noppe.be
OPENINGSUREN: ma - vr: 8u30 - 18u00 I za: 10u00 - 16u00 I zondag gesloten

Levenslange garantie |  Hoogste kwaliteit | 100% osmosebestendig
U W  Z W E M B A D  I N  F U L L  V I N Y L E S T E R

UNIEK IN BELGI           

STTAAAYYY HHHOOOOMMMMEE AAAACCTTTIEEE:: GGGGRRRRAAATTIS WWWAAARMMMTTEPOMP

Meer dan

sinds 20073500 referenties

BOUWKUNDIGE BADEN - MONOBLOKBADEN - MASSAGEBADEN
INSTALLATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD
WINKEL MET UITGEBREIDE KEUZE

www.lpwcorporate.com

Gold Partner &  
Officiële verdeler van :

Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2022 

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

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


