met

24 pagina’s extra
Brasschaats winkelplezier!

Loewe bild i.

Feestkrant

Uw Streaming-TV.

Gallery
Loewe Gallery Teletechnics - Bredabaan 1075 - 2930 Brasschaat - www.teletechnics.be
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Kom kennis maken met de nieuwe
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Wij gaan voor goud
en maken er
iets moois van!
50
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Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
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Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst | Transparante boekhouding
Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen
Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39

Brasschaat | Wuustwezel | Merksem
Burcht | Hamme | Lille | Pelt
Tremelo | Leopoldsburg
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Kerstmis
komt dichterbij...
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Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be
www.o-j-h.be
Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

Schenk:
een cadeaubon
zonnebril
sportbril
contactlenzen
en nog veel meer...
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Rustig weggegleden uit het leven,
maar dankbaar dat we ze zo lang onder ons hadden

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Julia De Bièvre
Geboren te Brasschaat op 28 september 1934
en aldaar overleden in het WZC Vesalius op 28 november 2021.
Het afscheid van Julia zal later op een mooie bestemming
in intieme familiekring plaatsvinden.

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Dit melden u:
Gustaaf en Angèle De Bièvre-Wens
Walter en Frieda De Bièvre-Willems
Luc en Christianne De Bièvre-Van Pelt

DE WARMSTE CHOCOMELK

haar broers en schoonzusters

Koen en Kris Devolder-De Bièvre
Iris Devolder
Wout Devolder en Charlie Caignie
Nii en Els Hammond-De Bièvre
Nils Hammond
Evelynn Hammond
Wouter en Sophie De Bièvre-Riské
Matthias De Bièvre
Thomas De Bièvre
Dries De Bièvre
Koen en Sonja De Bièvre-Verboven
Jolien De Bièvre en Johan Spruyt
Tom De Bièvre
Nora De Bièvre
haar neven, nichten, achterneven en achternichten

Mona María Maes en Alexandra Kools, twee leerlingen uit
het derde jaar van het Atheneum Brasschaat, wilden dit
schooljaar heel graag iets doen voor de Warmste Week,
die dit jaar “Kunnen zĳn wie je bent” als thema heeft. Ze
verkochten daarom vier middagen lang warme chocolademelk aan hun medeleerlingen. Mona en haar broer deden
deze actie eerder al verschillende keren bĳ hen thuis en
schonken de opbrengst toen aan een vzw die straathonden
opvangt. Zo kwam ze op het idee om ook op school een
gelĳkaardige actie te organiseren. Haar vriendin Alexandra
was meteen enthousiast en samen gaven de meisjes het
idee vorm en begonnen ze aan de organisatie van de actie.
Mona en Alexandra vinden het heel belangrĳk dat er voldoende aandacht aan het thema van de Warmste Week van
dit jaar wordt besteed, want er zĳn heel veel jongeren die
niet zichzelf kunnen of durven zĳn. Met hun actie willen ze
dan ook zowel de Warmste Week in het algemeen steunen
als ook een boodschap uitdragen van gelĳkheid en openheid. Hun initiatief leverde maar liefst 416 euro op. Beide
meiden hebben nog een boodschap: “Een dikke merci aan
alle leerlingen die genoten van de chocolademelk en daarmee hebben bĳgedragen aan dit mooie verhaal.”

Oprechte dank aan het ganse team van WZC Vesalius,
afdeling Papaver voor hun toegewĳde zorgen.
Correspondentieadres:
Fam. Julia De Bièvre, Aerdenlei 12, 2930 Brasschaat
afscheid-julia@telenet.be

demeyeruitvaart.be

Vrouw zoekt poetswerk,
koken, babysit en zorgdame. Eng. 0465/307 287



Elektriciteitswerken
groot & klein. verlicht.
depan. 0498/289 024



Paardeweide te huur te
Brasschaat, Garçondreef.
Stallen, water, elek. aanwezig. 7500m² 0475/541 027


Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

Te huur: ondergrondse garage (Veld-) Hofs t ra at . € 8 5 ,- A l l - I n n .
0495/804 838



FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188


Garden Solutions
Boomstronken frezen,
onmiddelĳke prĳsofferte.
www.gardensolutions.be
0475/511 603

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



Opruimingswerken in
woningen, garage,...
Leegmaken + afvoeren
van inboedels in gebouwen, kleine afbraakwerken, enz. 0492/543 007
Gratis offerte


Te koop: brandhout,
gezaagd op 35cm, eik,
acacia, gekliefd, goed gedroogd. Thuis gebracht.
Tel. 0484/600 866

zoekt:

WINKELBEDIENDE
25u/week

FLEXI

voor zondag
Voor meer info:
0476 550 259 (Sabrina)
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JRUGLMQHQ
VWRUHV
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WDSLMWQDDUPDDW

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

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e

L

Rijbegeleiding Krüger

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU

Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 7 december t.e.m. zaterdag 11 december

Nieuwe feestfolder beschikbaar op
www.patisseriecharlotte.be of in de winkel
Soep:
 :RUWHOSDVWLQDDNVRHS ½ORI½O  9(*$1
 (UZWHQVRHSPHWVSHNMHV ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
 :UDSPHWEXIIHOPR]]DUHOODZDOQRRWSHVWR
 URRGORRIHQFRXUJHWWH ½  9(*,
 7KDwEHHIVDODGPHWVXJDUVQDSVZRUWHO
 SDSULNDHQTXLQRD ½
Warme Gerechten:
 &RTDXYLQPHWRYHQDDUGDSSHOWMHVZLWORRI
 HQNDVWDQMHFKDPSLJQRQV ½
- Tijgergarnalen met zachte indische curry, pastinaak,
 ]RHWHDDUGDSSHOHQEDVPDWLULMVW ½
- Ovenschotel met andijviepuree, schorseneren, butter QXWSUHLVHOGHUHQQRWHQFUXPEOH ½  9(*$1 
- XL-gehaktbal met selder, tomatensaus
 HQDDUGDSSHOSXUHH ½

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.

%UDVVFKDDW

0475/48 44 44

Last van FOMO?
Start nu met
pensioensparen
en mis ook later
geen enkel tripje.

info@HandsOnTime.be

www.HandsOnTime.be
ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
RI

,1)2#$,5&21&(37%(
WWW.AIRCONCEPT.BE

Voor de
restauratie
YDQDOXZ
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts


Pensioensparen kan al
vanaf € 5 per maand.
Start nu ook heel eenvoudig
via de Argenta-app.
Zo simpel kan het zijn.
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 352
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. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

MONIQUE BOUCQUEY DANKT AL HAAR
FEMMA LEDEN EN VRIJWILLIGERS.
Na een mooie ontvangst door het College van Burgemeester en Schepenen, in het nieuw Gemeentehuis, naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Femma, wil ik langs
deze weg al mĳn leden en vrĳwilligers bedanken, die lid
zĳn geworden , en in Femma zĳn blĳven geloven.
Zĳ zĳn uiteindelĳk de basis van de vereniging.
Na 10 jaar voorzitterschap geef ik de fakkel door aan Chris
Vervliet en haar team. Veel succes!

Gelnagels Shellac, 10
jaar ervaring na telefonische afspr. 0489/570 460



Te koop: pelsjas Vison-Astakan €220, bestek € 190, kristallen
vaas roze €70, herenmantel schaap €190.
03/664 13 41

DOUBLE BILL CONCERT
HAVEN & KLEPTOMATICS
Woensdag 8/12 om 20u | Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Haven
Dit nieuwe kwartet brengt interpretaties van traditionals,
tijdloze songs afkomstig uit diverse landen,
religies en culturen.
Kleptomatics
Zes blazers en een drummer vormen een
ongebruikelijke bezetting die speelt, groovet, danst
en zwiert op de grens tussen brass en jazz.
Opgericht door drummer Yves Peeters brengt
Kleptomatics een frisse, eigenzinnige mix van
verschillende stijlen, gebundeld in een energieke set.



ENSEMBLETHEATER ANTWERPEN
TRISTANO



Vrijdag 10/12 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 10 euro / VVK 12 euro / KASSA 14 euro
In ‘Tristano’ zien we drie bevriende, Joodse,
high-society koppels aan het diner. Ze scheppen
op over hun reizen en klagen over hun werk, maar
gaandeweg legt zich een diepe wonde bloot. Lars
Norén schreef dit stuk voor het Kungliga Dramatiska
Teatern in Stockholm, de tekst wordt in primeur naar
het Nederlands vertaald door Karst Woudstra.

Studio te huur €500, gas
+ water incl. Vrij 1 dec.
0475/514 399
Gratis opruimen van
inboedels bel vrĳblĳvend
0488 335 873

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag
van 9 tot 12 u. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP)D[
Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend
aan de adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de
redactie het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens
is. De redactie behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave
van reden. Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen
zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de
gebruiker geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag
gratis ’huis aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind,
te Wuustwezel, Kapelsesteenweg. Oplage: 24.000 ex.

WIJKWERKING MARIABURG
‘Top Comedy’ met Thomas Smith en Jade, voorzien op 11
december in het Wĳkcentrum Mariaburg, is wegens de
laatste coronamaatregelen afgelast en verplaatst naar zaterdag 19 maart 2022.

LITERAIRE AVOND: ELLEN VAN PELT
Donderdag 16/12 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 5 euro / VVK 5 euro / KASSA 7 euro
Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare
bibliotheek
Ellen Van Pelt over ‘Deze wereld is geen ergernis
ZDDUG%LRJUD¿H5RJHU9DQGH9HOGH¶
Ze praat over haar boek met Erik Vlaminck en geeft
een inkijk in het leven en werk van Roger Van de
Velde. Een vader, een echtgenoot, een gedreven
journalist en een bijzonder getalenteerd schrijver.

SPEELMAN
NAUTILUS
Zaterdag 18/12 om 19u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro
8+
Gebaseerd op Jules Vernes ‘20.000 mijl onder zee’
‘Nautilus’ is een verhaal over een duikboot, haar
kapitein, en hun missie!

KLASSIEK IN DE KAPEL
JOZEF DE BEENHOUWER: PIANORECITAL
Zondag 19/12 om 11u – Sint-Jozefkapel
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Pianorecital met werken van o. m. Johann Sebastian
Bach, Ludwig Van Beethoven, Frédéric Chopin en
Maurice Ravel.

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

Meer info op
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in
onze driemaandelijkse gratis brochure
03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

Vlaamse Veerkracht
Jan Jambon is titelvoerend burgemeester van Brasschaat en Vlaams ministerpresident. Hij licht het nieuwe relanceplan van de Vlaamse regering toe die
4,3 miljard euro besteedt om de Vlaamse welvaart en het welzijn van de
Vlamingen te versterken na corona. Het bevat zeven speerpunten, waaronder
het verduurzamen van de economie en de samenleving, de digitale transformatie
en een efficiëntere overheid.
Iedereen is welkom, ná inschrijving (evi.verdonck@n-va.be) én na bevestiging.
Wij volgen de coronamaatregelen die dán gelden.

§ 0800 82 114 (Gratis nr) § 0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!
EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

56ste aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zondag 12 december 2021 om 11 uur
Kasteel van Brasschaat

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

Peter Geijsbregts
TUINAANLEG EN TUINONDERHOUD

KERSTBOMEN
Omorika - Nordmannspar

Bredabaan 871b%UDVVFKDDW

LEGAN AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

Reserveren op eigen veld - Thuisbezorgen mogelijk (afgezaagd of met kluit)
V.A. 2/12 DOORLOPEND OPEN
OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG!

ronny.kanora@telenet.be
Snoeien en vellen van bomen, winterklaar maken
van tuinen. Tuinwerken
Ronny Kanora
0477/306 423.



Wij zoeken een lieve
leerkracht voor huiswerk
planning en opvolging
van schooltaken maandag en vrijdag richting
2de middelbaar. Ook
Outlook planning. T. 0485
404 094



Gezond slank, meer
energie met Herbalife.
0479/995 582

4$)3*&,t&,&3&/t
888-&("//"*-4#&t*/'0!-&("//"*-4#&

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



Hulp gezocht van jonge
dame. Wil jĳ ons 11-jarig
dochtertje dagelijks na
school (Sint-Ludgardis)
naar Kapellen brengen?
Auto evt. hier beschikbaar. Achteraf koken/
helpen is mogelĳk. In de
spits is het een rit van 20’.
0475 386 827

mu daeng Thai Take away Brasschaat

Te koop gevraagd: 2de
h. aanhangwagen mag
werk aan zijn geen geremde. 0492/263 118

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ



(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
In Vlaanderen is het verplicht om o.a. op café en restaurant een
geldig Covid Safe Ticket te tonen. Dat geldt ook voor cafetaria en
restaurant van de lokale dienstencentra. Heb je hieromtrent vragen,
aarzel niet om jouw LDC te contacteren. Het aanbod kan wĳzigen
als de coronamaatregelen veranderen.
Op Vrĳ 24/12 sluiten de Dienstencentra om 14 uur. Zo kan iedereen
zich tĳdig naar een veilige feestdis begeven. In LDC Vesalius blĳft
Cafetaria wel open tot 16u.
Op Vrĳ 31/12 zĳn de Dienstencentra gesloten. In LDC Vesalius blĳven
Restaurant en Cafetaria wel open.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Di 7/12 om 14 uur: Marktboetiek Hilde - modeshow & verkoop. Kom
vrĳblĳvend mee genieten van al dat moois. Enkel cash betalingen.
Do 9/12 vanaf 14 uur: Kofﬁeklets. Breng gerust een vriend(in) mee en
laat hem/haar/hen kennismaken met de warmte van ons DC. Gratis
en zonder inschrĳving. Wĳ voorzien kofﬁe en cake.
Di 14/12 om 14 uur: fotomoment. Neem zelf een leuke foto in ons
kerstfotohoekje. Of vraag het ons.
Woe 15/12 om 11u30: fotomoment. Neem zelf een leuke foto in ons
kerstfotohoekje. Of vraag het ons.
Woe 15/12 om 13u30: Muziek Quiz. Etienne & Andrea testen graag
jullie muziekkennis. Van liedjes uit de oude doos tot hedendaagse
knallers, ambiance verzekerd! Stel een gezellig ploegje samen van
4 à 5 personen (inschrĳven; eur 3 pp). Wĳ zorgen voor een drankje
en een hapje.
Do 16/12 vanaf 11 uur: fotomoment. Neem zelf een leuke foto in
ons kerstfotohoekje. Of vraag het ons.
Ma 20/12 om 14 uur: gezelschapsspellen + SMUL: Kerstgebak (eur
1.50/stuk). Inschrĳven niet nodig. Op is op!
Di 21/12 om 14 uur: bloemschikken ‘Kerstbloemstuk’. Inschrĳven;
eur 5. Vraag meer info in DC.
Di 21/12 om 14 uur: ﬁlm ‘Green Book’ in Cinema Polygoon. Inschrĳven: eur 8. Vervoer mogelĳk op aanvraag.
Woe 22/12 om 14 uur: kerstﬁlm ‘Belle en het Beest’ in het DC.
Een hartverwarmende Disneyﬁlm voor groot én klein. Gratis, wel
inschrĳven.
Do 23/12 om 14 uur: Kerstliederen zingen. Om in de Kerstsfeer te
komen, zingen we samen met Theo kerstliedjes. Kom meezingen,
vals màg ook. Gratis, wel inschrĳven.
Ma 27/12 om 14 uur: Nieuwjaars-BINGO! De laatste bingo van het
jaar, niet te missen.

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚ
ĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 9/12 vanaf 14 uur: kofﬁeklets. Breng gerust een vriend(in) mee en
laat hem/haar/hen kennismaken met de warmte van het DC. Gratis
en zonder inschrĳving. Wĳ voorzien kofﬁe en cake.
Ma 13/12 vanaf 14 uur: kerstmarktje creawerking in onze foyer.
Tentoonstelling en verkoop van werkjes van onze vrĳwilligers van
de creawerking.
Ma 20/12 om 14 uur: ﬁlm ‘White Christmas’. Deelname gratis, wel
reserveren.
Do 23/12 om 09.30 uur: Die dag organiseren wĳ een gezellig
kerstontbĳt. Inschrĳven kan tot en met 16/12.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 6/12 om 13u30: kantklossen, ook absolute beginners nog welkom
Woe 8/12 om 13u30 workshop ‘veilig online / phishing’ (4€)
Do 9/12 om 14u: Sinterklaas-BINGO
Do 9/12 om 14u: kofﬁeklets. Breng gerust een vriend(in) mee en laat
hem/haar/hen kennismaken met de warmte van het DC. Gratis en
zonder inschrĳving. Wĳ voorzien kofﬁe en cake.
Vrĳ 10/12 om 14u45: NIEUW - Mindful/Relaxatie/Slowdown (4€/
les - vooraf inschrĳven)
Ma 13/12 - in de voormiddag: fotomomenten. Er wordt een fotohoekje voorzien waar je zelf met je gsm of fototoestel aan de slag kan.
Woe 15/12 om 13u30: workshop ‘WhatsApp’ (4€)
Do 16/12 om 12u: Feestmaaltĳd (inschrĳven t/m 8/12)
Di 21/12 + Woe 22/12 om 13u30: 2d workshop ‘werken met Android
smartphone’ (4€)
Do 23/12 om 13u30: workshop ‘op stap met de smartphone’ (4€)
Do 23/12 om 14u: ﬁlm ‘White Christmas’ - gratis maar wel vooraf
inschrĳven
Elke vrĳdagochtend om 9u30 praatgroep, terrasbabbel. Alle onderwerpen komen aan bod. We vragen enkel respect voor de mening
van anderen. Je mag gewoon aansluiten - gratis
Gezocht: volledige legpuzzels van +500 stuks voor onze ruiltafel.
Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum
van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de online-versie aan.
Zo blĳf je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 lokale dienstencentra.

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

www.uitvaartzorg-delelie.be
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Wemers
ϵϬ
JAAR

BINNENHUISDECORATIE

Alles aan

wegens totale uitverkoop
Leuke kerstgeschenkjes
Mooie keuze aan tafellinnen met servetten,
servetringen en aangepaste theelichten
Grote keuze sierkussens aan € 5 stuk
Bed en badlinnen

n
te e
Gro assen!
er
klein

Tel. 03 663 00 27 ♦ www.wemers.be
Bredabaan 1129 ♦ 2930 Brasschaat M-t-H

open van di tot vrij 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u ♦ zat 10u tot 14u

Wij zijn heel de maand december open !!!!

Leegmaken van uw
woning van kelder tot
zolder alles volledig naar
uw wens. Wij geven de
beste prĳs vd regio en komen volledig vrĳblĳvend
langs. Ook opkopen van
beelden verzamelingen
schilderijen vazen etc.
0491 758 399

Ik zoek werk, schoonmaken, strĳken, kinderoppas, ouderzorg. 0493/473
919 Nadejda

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

Goedkoop afbreken van
uw garage, woning, betonnen hok. 0487/715 534



Ik zoek werk als poetsvrouw. ook zat. + zon.
0486/430 828

Uitslijpen van slechte
voegen van terrassen
+ terug opvoegen, vervangen kapotte tegels,
vervangen van putdeksels, enz. Gratis offerte
0491/883 597


Hartverwarmend Badminton G-tornooi
De Brasschaatse Badminton Club organiseerde samen met Ludentia op zondag 21 november
2021 voor de 4de keer het Badminton G-tornooi. Met de coronamaatregelen in acht genomen,
namen vele spelers met een verstandelĳke beperking deel aan het tornooi. Ieder duo speelde
vier wedstrĳden dubbelspel. Het niveau lag hoog en het enthousiasme was groot. De sportieve
zondag werd afgesloten met een ofﬁciële prĳsuitreiking door Schepen van sport, Adinda Van
Gerven. De Brasschaatse Badminton Club en Ludentia danken het gemeentebestuur van Brasschaat en PIDPA voor de steun en alle vrĳwilligers en medewerkers om dit te kunnen organiseren.

Ik zoek werk gyproc,
schild., lamin., bezetw.,
tuinw. m. erv. € 16/u.
0492/148 886

De Sint coronaproef op bezoek
De Sint kwam coronaproef op bezoek bĳ de jongste gymnasten van No Limits Gymnastics Brasschaat. Ze lieten een
speciaal ingestudeerd dansje zien en individueel? op veilige afstand? hun vorderingen van de spagaat. Sinterklaas
was onder de indruk van hun prestaties. Nadien kregen ze
een geschenkje uit de grote doos van de Sint.

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϱϴ͕Ϭϰ
ΦϮϱϬ͕ϭϱ
ΦϮϳϯ͕ϴϮ
ΦϯϬϯ͕ϱϮ
Φϭϵϲ͕ϳϴ
ΦϮϯϴ͕Ϭϴ
ΦϮϰϰ͕ϭϮ
ΦϮϬϵ͕ϳϴ
ΦϮϲϴ͕ϳϭ
ΦϮϵϯ͕ϳϳ
ΦϮϲϱ͕ϬϬ
ΦϮϯϵ͕Ϭϭ
ΦϮϲϬ͕ϴϮ
ΦϮϴϯ͕ϱϲ

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH
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IKȩ KOOP alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in
de aanbieding, geef me
een seintje: 0487 365 100


4Eȩ HUURȩ glv app. Tolbareel 13, voll. verrnieuwd
€975/mnd. 0474/418 372

8

NORDMAN

KERSTBOMEN

1m25 tot 3m

OMORIKA

Wij leveren ook aan huis !

(zilverspa
r)
in pot - 1m2
5 tot 3m



4Eȩ HUURȩ app. gelijkvl.
Centr. Brass. 1 slaapk.,
grote living en tuin. Voor
rustig pers. Pr. €850/mnd.
tel. 0496/543 256

KERSTKRA

NSEN

30 cm tot 1m



4EȩKOOP inboedel salon,
keukengerei, wol breimachines, eetk;, slpk, schilderijen, knutselmaterialen. 14-18-19 december.
10-17u Mishagen 138,
Brasschaat. 0471/726
407.

)NKOOPȩOUDȩGOUDȩEN
JUWELENȩDenys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Alle dage
n open
van 9u tot
17u

Goedkoop verwijderen van coniferen
Verwijderen van hagen, tuinplanten, laurier, beuk

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

Leegruimen van tuinen
Containers voor groen afval,
stronken, coniferen, enz.
Vrijmaken bouwpercelen
Afbreken van garage,
tuinhuis, vrijstaande woning

GRATIS OFFERTE 0487/715 534

De Groene Wijzer is een biowinkel,
gelegen in Mariaburg-Brasschaat.

WIJ ZOEKEN EEN

WINKELBEDIENDE
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je voert afwisselend werk uit samen met de andere
winkelbediendes:
ͻĂŶǀƵůůĞŶƌĞŬŬĞŶ
ͻĞĚŝĞŶŝŶŐĂĂŶĚĞǀĞƌƐͲƚŽŽŐ
ͻtŝŶŬĞůŶĞƚũĞƐŚŽƵĚĞŶ
ͻĞŬĂƐƐĂĚŽĞŶ
PROFIEL
/ĚĞĂĂůŚĞďũĞ͗
ͻĞŶƐƚĞƌŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞůĂŶĚďŽƵǁ
ͻĞŶŐƌŽƚĞƐǇŵƉĂƚŚŝĞǀŽŽƌĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͕ŶĂƚƵƵƌ͕ĞĐŽůŽŐŝĞ
ͻĞŶŐŽĞĚĞŬĞŶŶŝƐǀĂŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ
ͻĞŶŐĞǌŽŶĚĞĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞĨĞĞůŝŶŐ

N

(min 20u)

ͻĞŶ ŐŽĞĚĞ ŵĞŶƐĞŶŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ũĞ ŬĂŶ ǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ ŵĞƚ ĚĞ
 ŬůĂŶƚĞŶŽŵŐĂĂŶ
ͻƌǀĂƌŝŶŐĂůƐǁŝŶŬĞůďĞĚŝĞŶĚĞŝƐŶŝĞƚĂďƐŽůƵƵƚǀĞƌĞŝƐƚŵĂĂƌŝƐ
 ǁĞůĞĞŶƉůƵƐƉƵŶƚ͘
AANBOD
tŝũďŝĞĚĞŶ͗
ͻĞŶĚĞĞůƟũĚƐĐŽŶƚƌĂĐƚǀĂŶŵŝŶŝŵƵŵϮϬƵ
ͻĞŶŵĂƌŬƚĐŽŶĨŽƌŵĞǀĞƌůŽŶŝŶŐ
ͻWĞƌƐŽŶĞĞůƐŬŽƌƟŶŐŝŶĚĞǁŝŶŬĞů
HOE SOLLICITEREN
DĂŝůƵǁsĞŶŵŽƟǀĂƟĞďƌŝĞĨŶĂĂƌ
ůŽĚĞ͘ƐƉĞůĞĞƌƐΛŵĞĞƌĚĂŶďŝŽ͘ďĞŵĞƚǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ͗
͚ǀĂĐĂƚƵƌĞǁŝŶŬĞůďĞĚŝĞŶĚĞĞ'ƌŽĞŶĞtŝũǌĞƌ͛͘

MOLENWEG 18 – 2930 BRASSCHAAT – WWW.DEGROENEWIJZER.BE

!ANKOOPȩ ANTIEKȩ beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prĳsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be


'EVRAAGD Oude bromﬁets, jukebox, ﬂipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot,
oude wapens, reclameborden, ect. +31 646
331 823

7IJȩ KOPENȩ UWȩ AUTO ȩ
diesel, benzine, export
wagens oude of jonge
wagens ook met schade
Kenny en Tom directe
betaling volledig vrĳblĳvend. 0491 758 399
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parkbodeactueel
Kerstmis ook voor
kansarmen 2021
Zelfs in het rijke Brasschaat
wonen mensen die de eindjes financieel moeilijk aan
elkaar kunnen knopen.
Met de actie Kerstmis ook
voor kansarmen 2021,
willen we hen helpen een
mooi kerstfeest te beleven.
De actie, in het leven geroepen door
vzw Hoge Akkersbloei (HAB), bestaat
ondertussen al 23 jaar. Elk jaar rond
Kerstmis leveren en bedelen zij
kerstpakketten met allerlei lekkers,
waarmee een 120-tal kansarme
gezinnen Kerstmis kunnen vieren.

HAB werkt hiervoor samen met Open
Huis Kabas, de Sociale Kruidenier en
middenstanders uit wijk Kaart.

Steun deze actie
Omdat de corona-epidemie de
kansarmoedecijfers gestaag doet
toenemen, verdient deze actie meer
dan ooit jouw steun. Het verzamelde
bedrag wordt doorgestort aan de
Sociale Kruidenier. Die stelt de
kerstpakketten samen.
Doe jouw gift op volgend rekeningnummer op naam van HAB vzw:
BE90 7430 4301 1632
Vermeld Kerst voor kansarmen 2021.
Bedankt voor jouw bijdrage!

Meer info?
0498 74 31 01 (Jelle Dehertogh)
jelledehertogh@hotmail.com

De Brasschaatse kadobon...
de perfecte cadeau-tipvoor
lokale shopaholics
7HNRRS
• in het gemeentehuis
• LQde bibliotheek
• LQKHWLQIRSXQW7RHULVPH
Te besteden bij meer dan 150
Brasschaatse winkels en horecazaken!
LNNRRSLQEUDVVFKDDWEH
#ikkoopinbrasschaat
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Stelt voor:

9 december 14 uur

Lezing door

Prof. Dr. Cleo Goyvaerts
“Immuuntherapie bij
kankerbestrijding”

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN
SALADES EN GROENTJES

Theater Hemelhoeve - Azalealaan 1 - Brasschaat
Prijs: € 10 voor Neos-leden, anderen € 12. Drankje inbegrepen
Info: j.ruts@telenet.be - 0473 840 953

Ik zoek werk, strijken, Monique Van Noten
poetsen ook zat. & zon. zingt alle soorten kerkelijke vieringen.
0485/223 543
 0495/427 828
Terras groen en je oprit
is ook niet te doen. Bel 
Gezocht: oude polsuurKlus&Zo 0499/103 000
 werken of zakhorloges,
Caravan te koop ge- mogen ook defect zijn.
vraagd: liefst in gde st. tel. Peter 0496/433 007.
Mag oud zĳn. 0495 529 527 Geef goede prĳs.

Calpe te huur: prachtig
appart. 2/4 pers., zeedĳk,
gr. terr. zeez., zonk., wiﬁ,
Tv.-Vl., vrĳ 16/1-31/1/22,
alle comfort.
03/326 13 87



Te koop: 2de hands
diepvries (3 schuiven),
wasmachine Samsung,
keramische kookplaat
52x57cm Atag, schotelkast grĳs, 2 persoonsbed,
bladblazer, bureeltafel.
Vrĳdag 9 & zaterdag 10
december 10 tot 16u.
Hoogboomsteenweg
112, Brasschaat.

QQQQQQQQQQQQ

zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be

GRATIS OPHALING
ELEKTRISCHE
APPARATEN
Wasmachines, droogkast, ĳskasten, diepvries,
computers, stofzuigers,
lampen, enz.
Info Bart 0492/543 007

QQQQQQQQQQQQ
Herstellingen en eigen
ontwerpen:
Juwelier
Denys & Cz. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be

Goedkoop
afbreken
van uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr.
off. 0487/715 534

Openingsuren:
dinsdag - vrijdag: 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 17.00
Bredabaan 313 - 2930 Brasschaat
tel. 03/297 66 99
tegenover slagerij Gysels
steunt startende handelaars

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

Brasschaatse Feestkrant 2021
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De beste prijs voor uw merkhandtas
krijgt u bij Ludiek!

Ruime keuze in

TWEEDE
HANDS

dames merkkledij, handtassen
en schoenen

Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be
Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Kerstwarmte voor onze zwaar
getroffen zusterstad
Toen in oktober een delegatie van het Brasschaatse gemeentebestuur naar Bad-Neuenahr ging om financiële steun te overhandigen, kwam de vraag vanuit onze zusterstad om o.a. kerstversiering voor de inwoners van de stad te voorzien. Verschillende
Brasschaatse scholen gingen aan de slag.
Door de recente overstromingen in onze zusterstad Bad-Neuenahr Ahrweiler afgelopen zomer is er bijzonder veel ravage
aangericht. Zo is ook alle kerstversiering die opgeslagen was in
de kelders van o.a. de scholen verdwenen of verwoest. Daarom vroeg het gemeentebestuur aan Brasschaatse scholen om
schoolkinderen te laten knutselen voor inwoners uit onze zusterstad. Maar liefst 8 verschillende scholen waaronder alle gemeentescholen, de Wingerd, Toverbos, Sint-Lutgardis, Mater Dei
Driehoek en De Vlinder maakten o.a. kerstballen en versierden
theelichtjes. Die zelfgemaakte kerstversiering vertrekt binnenkort naar onze zusterstad.
“Dankzij de mooie geknutselde kerstballen van onze Brasschaatse leerlingen krijgen de inwoners van onze zusterstad toch nog
een mooie versierde kerstboom”, aldus schepen van Onderwijs
Inez Ven.
Deze actie kadert in een reeks acties die vanuit Brasschaat wordt
opgezet om onze zusterstad te ondersteunen. Eerder tastte het
gemeentebestuur én onze inwoners in hun buidel om Bad-Neuenahr financieel te ondersteunen. Ook het GIB organiseerde een
succesvolle loop- en fietswedstrijd en kon zo 21.000 euro overhandigen aan onze zusterstad.
“Verbroederen is verbinden, elkaar steunen in goede en kwade
dagen. Met deze knutselactie willen wij toch wat Kerstwarmte in
onze zustergemeente brengen”, stelt schepen van de Verbroedering Adinda Van Gerven.

LINGERIE
OLQJHULH
EDGPRGH
QDFKWPRGH
RRNYRRU
 HHQPDDWMH
 PHHU

Zondag
ec.
12 en 19 d

OPEN

Bredabaan 180 l Brasschaat l 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

Shopping
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(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Ik zoek werk: tuin, bezet- Verkoop of verhuurklaar
ten, tegelen, schilderen. zetten. Gratis offerte. Bel
0470/975 891
Klus&Zo 0499/103 000

 
Ramen en deuren incl.
plaatsen pvc, alu, hout.
Poorten, zonnewering &
vliegenramen. Gratis off.
0493/651 522

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

 
Ik zoek werk, massa- Goedk. afbreken van uw
ge en kapster aan huis. tuinhuis, garage en afvoe0467/695 258
ren. Gr. off. 0487/715 534

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

Kerstbomen te koop op
het veld. Eikendreef 65,
Gooreind.



,0Sȩ T ȩ IKȩ KOOPȩ UWȩ Te huur: 1 slpk app. Cencollecties jazz, pop, ect. trum Brasschaat 1+2e
Ook cd’s, strips, boeken, verd. €760. 0496/282 107
pick-ups. Beste prĳs.
QQQQQQQQQQQQ
0475/376 496

Te huur: gez. Fietsstaanpl. nabĳ Bredabaan 160.
T. 0471 690 052



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







Te koop: Nissan Juke
w. b. a . v e l g e n € 1 6 0
205/60R16 m+s 96h
0476/829 626

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

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Gesp. voetverzorgster Specialiteit: hoogglanslak.
komt aan huis. Agnieszka.
Gratis prĳsopgave.
0484 949 951

Tel. 03/663 32 92
Ik zoek werk, massage
QQQQQQQQQQQQ
aan huis 0493 146 201

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

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN

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
€

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.

60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be
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Voor het (ver)kopen, (ver)huren, voor nieuwbouw, exclusieve eigendommen, juridische
ondersteuning en property management van uw vastgoed moet u bij ons zijn! Wij hebben
namelijk alles onder één dak. Meer weten over onze unieke manier van werken of een
gratis en vrijblijvende schatting reserveren van uw eigendom? Surf dan snel naar
www.heylenexclusief.be, spring binnen in ons kantoor op Bredabaan 260 te Brasschaat of
bel ons op het nummer 03 555 41 11 voor een afspraak!
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WWW.HEYLENEXCLUSIEF.BE
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Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430
Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

TE HUUR:
CONTAINER VOOR SNOEIAFVAL
voor zowel particulieren als professionelen

0496 757 481

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

˗˒ˎ˞ˠˎˠˎˋ˜˒˝ˎWWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS
IN HET MARUM - WUUSTWEZEL.
ZONDAG 12 DECEMBER, 10 UUR. THEMA: ‘BOMEN IN DE WINTER’
Het Marum (± 315 ha) is het meest noordelĳke deel van het Groot
Schietveld en ligt links van de Kampweg richting Brecht en is al
militair domein sinds de jaren 1890. Het gebied was tot voor kort
een veiligheidszone bĳ schietoefeningen tot 7.000 meter en dus
niet toegankelĳk voor het publiek. In het huidige militaire gebruik
is deze veiligheidszone niet langer noodzakelĳk. Daarom werd
het Marum als veilige wandelzone opengesteld. Door het decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in
het Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen
worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bĳ gehad:
heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren in de Kempen zĳn in het Marum bewaard gebleven, en een aantal belangrĳke dier- en plantensoorten die hieraan gebonden zĳn komen er
nog voor. Kom mee genieten van dit prachtig domein. Afspraak
om 10 uur op de parking aan het einde van de Vloeikensstraat/
Schietveldweg. Hou rekening met de geldende corona-regels.

/HYHUHQYDQ]ZDUWH
grond, aanvulgrond.
$IEUDDNZHUNHQ
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

QQQQQQQQQQQQ
Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentĳdlei 15 MtH

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

MEISJES GEVRAAGD

.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…

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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

QQQQQQQQQQQQ

DRINGEND
GEZOCHT

:H]HOVHEDDQ6FKRWHQ

Renovatiewerken
Interieurinrichting

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

www.candlelightbar.be
ZEER GOEDE VERDIENSTE

Haagdorens

0475/522 146
T/F 03/663 46 65



Dagen o.v.t.k.

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Brasserie
De Hoge Boom
+RRJERRPVWHHQZ
.DSHOOHQ


Engagement zit bĳ veel mensen in het bloed. Bĳ
sommigen zelfs letterlĳk. Zo is er Monique Boucquey (links op de foto) die tien jaar lang voorzitter
van Femma Brasschaat was en de fakkel nu doorgeeft aan Chris Vervliet (rechts op de foto). Maar
Monique is ook een geëngageerd bloedgever. Zĳ
heeft er al 175 bloedgiften opzitten. Monique is
sinds 2000 actief in de Brasschaatse afdeling van
het Rode Kruis. Ze was eerst medewerkster bĳ de
bloedinzamelingen, vervolgens werd ze penningmeester. Intussen heeft ze er 20 jaar dienst opzitten
en dat is goed voor een zilveren medaille.
Boucquey werd onlangs nog twee keer na elkaar
door het Brasschaatse gemeentebestuur gehuldigd, eerst voor haar rol bĳ Femma en daarna voor
haar inzet bĳ het Rode Kruis.
Femma Brasschaat bestaat intussen 100 jaar. De
vereniging telt 130 leden en organiseerde voor de
coronaperiode tal van activiteiten zoals breicursussen, avondjes borduren, koken, rugschool, reanimatie en zo meer. De dames gingen samen naar
musicals en de opera. Dit alles zorgde ervoor dat
vrouwen uit Kapellen, Schoten en Merksem zich
aansloten. Door corona draaien de activiteiten natuurlĳk op een laag pitje.
Monique Boucquey vindt het in ieder geval signiﬁcant dat het Brasschaatse schepencollege quasi
volledig uit vrouwen bestaat. “We hebben een
lange weg afgelegd en dat vertaalt zich in het Brasschaatse gemeentebestuur”, zo luidt het.
Chris Vervliet die Monique Boucquey opvolgt als
voorzitter, wil vooral verder borduren op het werk
van haar voorganger. “Maar ik wil toch ook werk
maken van de contactmomenten voor onze leden.
Ik wil mensen bĳ elkaar brengen. Daarnaast is het
toch ook van belang dat we nieuwe mensen aantrekken. Wĳ zĳn allemaal al van een zekere leeftĳd.
Verjonging dringt zich dan ook op, maar dat is niet
zo eenvoudig”, zegt Chris Vervliet.
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opgelet voor valse
covid-19 vaccin uitnodigingen
Via safe on web vernemen wĳ dat momenteel een mail wordt rondgestuurd met valse COVID-19 vaccin uitnodigingen. Het bericht lĳkt
van My e-box te komen en nodigt je uit voor een COVID-19-vaccin. Als
je op de knop klikt, worden je bankgegevens gevraagd. Geef in geen
enkel geval je persoonlĳke gegevens of codes door. Stuur het bericht
door naar verdacht@safeonweb.be en verwĳder het daarna.
Als je een bericht krĳgt dat van My e-box lĳkt te komen, surf dan
via een browser naar https://myebox.be, en log daar in via de knop
‘OPEN MY E-BOX’.

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

Controleer het mailadres vanwaar de mail komt. De echte uitnodiging
voor de vaccinatie komt van het mailadres ‘cov19-vaccin@doclr.be’.
Voor meer info verwĳzen we u naar de website van safe on web:
https://safeonweb.be/nl/actueel/opgepast-voor-valse-uitnodigingvoor-covid-19-vaccin
Wil je op de hoogte blĳven van de laatste informatie van safe on web?
Download de app op je gsm: https://safeonweb.be/nl/safeonweb-app
Bron: BIN Braschaat - be-alert

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
ANNULATIE 37STE KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
BRASSCHAAT-DRIEHOEK

Goedkoop leegruimen
van woning na sterfgeval.
0487/715 534


Normaal gezien had van 10 tot 13 december 2021 onze 37ste Kerststallententoonstelling
plaats gehad in de Sint-Jozefkerk te Brasschaat-Driehoek. Gezien de huidige omstandigheden stellen wĳ dit reeds voor de 2de maal uit tot volgend jaar. Met heel veel spĳt in ons
‘kerststal’hart hebben we deze beslissing genomen. Een organisatie in deze coronatĳden
vergt veel voorbereiding en er is nog veel onduidelĳkheid over wat mag en niet mag.
Controle covid safe ticket – CO2 meter – mondmasker – 1,5 meter afstand – evenement
waar je niet kan zitten – scholen die niet op bezoek kunnen komen – mag het kerstcafé?
– gaan de mensen wel komen – en ga zo maar door, hebben deze beslissing in de hand
gewerkt. We willen onze medewerkers en kerststallenbouwers in ieder geval hartelĳk bedanken voor het reeds geleverde werk. Volgend jaar gaan we een 3e poging doen om
onze 37ste Kerststallen-tentoonstelling toch te laten doorgaan. Als vzw Kerstcomité Brasschaat leven wĳ slechts van 1 periode in het jaar en dat is Kerstmis. We hadden al beslist
om de tentoonstelling gratis te maken dit jaar. Om uit de kosten te komen zouden we dan
op de tentoonstelling een kerstkaart verkopen. Dit kan natuurlĳk niet doorgaan. Daarom
deze oproep: wil u toch onze organisatie steunen dan kan je die kerstkaarten bestellen
via e-mail. Stuur een bericht naar info@kerstcomitebrasschaat.be met aanduiding van het
aantal kerstkaarten dat je wenst + vermelding van naam en adres waar we de kaarten
kunnen bezorgen. Je krĳgt vervolgens een e-mail terug met vraag om betaling. Als we de
betaling binnen hebben dan worden de kaarten bezorgd. Voor inwoners van Brasschaat
steken we ze gratis in de bus en voor mensen buiten Brasschaat vragen we 1 euro verzendkosten. We vragen 1 euro voor één kerstkaart, 4 euro voor 5 kaarten en 7 euro voor
10 kaarten. Zo kan je toch onze organisatie en medewerkers een steuntje in de rug geven
om de volgende jaren door te gaan. Alvast bedankt!

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage
Kaart, Magdalenalei.
0475/897 634 vrĳ 1/11.
prĳs €70

Gevraagd: poetshulp
(afwasser) mag ook ﬂexijob voor 2u ‘s avonds,
5dagen winkelbediende
voor ong. 30u voor Slagerĳ Maes 0491 105 828

Te huur extra brede autostnplts Hofstraat 32.
€120/mnd 0479/381 137

G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534

AANNEMER KOOPT

DSSDUWHPHQWVJHERXZHQRXGHZRQLQJHQ
SURMHFWJURQGHQDIEUDDNSDQGHQERXZJURQGHQ

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Te huur: gerenov. studio-app. Bbn 294 3v,
centr. Bras. Living met
slaapruimte houten
vloer, apart bdk, douche,
apart kkn + berg. Ver
groen zicht dorpsplein,
vl licht, 1 rustig pers.
€580/mnd. 0474/409
223 - 0474/916 121



Dakappertement te
huur, voor+achter terassen, 2 slpk, 110m², staanplaats auto, vrĳ 1/1/2022,
Centrum over bakkerij
Manus. €995/maand, tel.
0496/382 661



Gevraagd: poetsvrouw
namiddag om de twee
weken, dienstencheques.
Brasschaat-Centrum.
0494/496 857
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4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

+LUS:OȩVOORȩELKȩWERKȩ
25 jaar ervaring in renovatie. Tel. 0499/103 000

TOONZAAL (op afspraak)



)Kȩ ZOEKȩ WERKȩ Schoonmaken, bejaardezorg, babysitter, ik heb ervaring.
0465/202 968 ELA

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!


'OEDKOOPȩ VELLEN van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534

Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc



info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Te huur: 1 slpk app. Veldstr. 17. zicht op grote binnentuin. 0479/381 137

D&D Interieurs

)Kȩ ZOEKȩ SCHILDER
WERKȩ binnen & buiten.
0466/464 299


4Eȩ KOOPȩ droog brandhout, kant en klaar thuis
gebracht. 0495/914 096

0OOLSEȩ MANNENȩ DOENȩ
RENOVATIEWERKEN bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandstalig. Gratis prijsofferte.
Referenties. Tel. 0496/084
168 - 0496/637 978

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



)Kȩ ZOEKȩ WERK poetsen, strijken en koken.
0467/695 258

QQQQQQQQQQQQ

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familieﬁlms, dia’s,
oude ﬁlms (VHS, Hi8,
super8, DV) op dvd/pc
Omnivid videoproducties
ȩȩ

QQQQQQQQQQQQ
&IETSHERSTELLINGEN ȩ
KADEROPBOUWȩENȩ
WORKSHOPS
BikeWorks, Kortestr. 73,
Brasschaat reserveer nu:
info@bikeworks.be
0496 770 137
www.bikeworks.be



4EȩKOOPȩGEVRAAGDȩschilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

Deuromlijsting

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.

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

Frankrĳk Bedoin Mont
Ventoux vakantiewoning midden in centrum
2 parkeerplaatsen tuin
alle comfort 6 personen 3
slpk vrĳ zomer 2022 0472
537 702


Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische controle. Erkende handelaar!
T 0476/74.91.78.

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

Roofing, pannen, herstellen, vern. dakgoten.
0489/717 125



Klinker/kasseiwerken, aanleg houten terrassen en afsluitngen,
aanleg gazon en tuin,
versterken oevers van
vĳver met hout, plaatsen,
tuinhuizen en carports,
a f b r a a k w e r k e n . . . , g r.
prijsoff., zelfwerkend
patroon, 0498 442 257

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be



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


Klus&Zo wenst al haar
huidige en toekomstige
klanten ﬁjn nieuwjaar


Goedkope containers
voor groen afval/boomstronken. 0487/715 534

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder
werk aan, gronden, ... UIT DE HAND

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

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk
voorschot, geen makelaarskosten
& geen eindeloze bezoeken?

Tel. 0475/84.14.31
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Josephine Decru, 83 jaar, levenspartner van Jozef Smets, Brasschaat
Julia De Bièvre, 87 jaar, Brasschaat

BURGERLIJKE
STAND

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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

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
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
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 & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
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

Kerstconcert Marnixring Voorkempen
Pater Stracke in Brasschaat AFGELAST
Op zondag 19 december 2021 zou Marnixring Voorkempen Pater Stracke traditiegetrouw zĳn
kerstconcert in de stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat georganiseerd hebben. Omwille
van de huidige corona-situatie kan dit concert helaas niet doorgaan.

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

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Papier

OPHALING HUISVUIL DECEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

13
14
15
16
17
18

RestAfval
rode
straten

GFT

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,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN : Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, gaUDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDVplaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk,
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be
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DE PURE BELEVING VAN WONEN
WWW.QTD.BE

PROMOSETS
IN ONZE WINKEL

Wij maken plaats voor onze nieuwe merken.
Kortingen op geschenk / deco-sets en klein meubilair.

-50

tot -70

NEWIN
UYUNI LED CANDLES
1 afstandsbediening om alle led-kaarsen in de woning
te bedienen met 1 vloeiende beweging.
De kaarsen zĳn vervaardigd uit echte wax en hebben
een 3D-vlam.
Sfeer in huis brengen was nog nooit zo eenvoudig!

JAMBO COLLECTIONS
Jambo, Swahili voor hallo, een begroeting om iemand
van harte welkom te heten.
En of je je van harte welkom voelt wanneer je woning
heerlĳk ruikt naar dit authentieke huisparfum.
Een luxueuze eyecatcher in je interieur die je reukzin
subtiel prikkelt. Een meerwaarde voor ieder interieur.
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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

QQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrĳblĳvende prĳsofferte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQ
Ke y b o a rd - p i a n o l e s ,
geen notenkennis vereist.
0477/618 945


OPRITTEN, TERRASSEN,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522
QQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
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ECHTE
KERSTBOMEN

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!

-10€

5 400620 104983

OP JE ECHTE KERSTBOOM
“NORDMANN”

* Bij afgifte van deze originele bon ontvang
je €10 korting bij aankoop van een echte
Nordmann kerstboom. Niet cumuleerbaar
met andere lopende (kortings)acties.
1 bon per klant en per aankoop.
Geldig in Oh’Green Ekeren
vanaf 10.12.21 t.e.m. 12.12.2021.
Niet geldig in de webshop.

7/7 OPEN

OH’GREEN EKEREN, Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren
AARSCHOT | EKEREN | GOUVY | HOGNOUL | LOUVAIN-LA-NEUVE
NANINNE | NINOVE | OLEN | SAINT-GEORGES
SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI | ZWIJNDRECHT

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

ohgreen.be

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

