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met

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

NIEUW

Handgemaakte 
juwelencollectie met 

elegantie

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |            artanddesignverlichting

OPTIEK DE BEENHOUWER

Maak uw afspraak via onze online agenda
03 651 84 45
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

Bij aankoop van Hoya iD
MyStyle V+ glazen krijg je er

GRATIS 
een paar glazen bij!!

*vraag naar voorwaarden in de winkel

1+1

@KLEDINGWILAN.BE

van 10 tot 16 uur
geschenkidëeen voor hem

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

P. Van der Auwera

Extra receptie
met nieuwe
kunstenaar
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Op zoek naar een leuke 
geschenkenmand? 
Ontdek ons aanbod in onze webshop.

Je kan hier ook terecht voor 

Bestel online

NIEUW: 

brasschaat.be/webshop-toerisme

Eredienst elke zondag om 10 uur.

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Inl.: 03/651 37 78 - 03/295 33 42 - 03/645 54 61
of www.evangelischekerk.be

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Op ma 26/12 zĳ n de dienstencentra gesloten. Restaurant en cafetaria 
van DC Vesalius zĳ n dan wel open.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Woe 7/12 - 14u30: Antwerps Barokensemble ‘toon & Toon’; in-
schrĳ ven eur5
Ma 12/12 - 14u: gezelschapsspelletjes en smul: Javanais!
Woe 14/12 - 14u: samen Kerstliedjes zingen met Theo; gratis
Do 15/12 - 14u: Dé Warmste Wafel; eur2/stuk
Ma 19/12 - 14u: Warmste Week BINGO!
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 5/12 en 12/2: 13u30 tot 16u: Open Leersalon Brasschaat via 
Open Huis Kabas. Heb je een vraag: wil je een formulier leren 
invullen, online een afspraak maken, met de apps van je telefoon 
leren werken? Kom langs met je vraag en we zoeken samen een 
antwoord. Gratis
Do 8/12 - 13u: kantklossen
Do 8/12 - 14 u: verkoop Dreamwear ondergoed
Di 13/12 - 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’
Heb je thuis nog wol liggen die je niet meer gebruikt? Dan mag je die 
bĳ  ons binnen brengen. Elke werkdag tussen 9u en 16u en op woens-
dag tussen 9u en 12.30u. Onze breisters zullen je er dankbaar voor zĳ n.
Vrĳ  16/12 - 14u: optreden gospelkoor ‘White Coffee’
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Do 8/12 - 14u: BINGO!
Vrĳ  9/12 - 14u: kalligrafi e
Zon 11/12 - 14u: prĳ suitreiking zoektocht Mariaburg
Ma 12/12: kantklossen
Ma 12/12 - 8u: start inschrĳ vingen Sport Overdag
Woe 14/12: Engelse conversatie - groep B
Woe 14/12: extra les needle beeding
Do 15/12 - 13u30: wandelen naar Ekerse putten
Vrĳ  16/12 - 13u30: informatiemoment gehoorproblemen en -toestellen
Vrĳ  16/12 - 14u: bloemschikken
Dienstencentrum Antverpia is gesloten van 26/12 tem 1/1/2023
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

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.

De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. 
Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvol-
ledige 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, tekenin-
gen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door 
derden, ontslaat de gebruiker geenszins van rechtsvervol-
ging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle 
wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                        Oplage: 24.000 ex. 

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen

Gezocht: persoon met 
tractor en diepwoeler/
actisol en frees om stro-
ken in grasland open te 
breken en te bewerken. 
Tel. 0476 983 300

Bĳ les frans: ervaren lkr 
geeft bĳ les @ 12-15 jari-
gen @ huis. 0496 693 122

LP’s, singles ik koop 
collecties jazz, pop tot 
klassieke cd’s, strips, 
boeken, hifi installaties, 
pick-ups, verzamelingen. 
Beste prĳ s. 0475/376 496

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

LOOKING FOR JOB: 
cleaning, ironing, hotel, 
restaurant. 0471/943 975

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Te koop gevraagd: 
schilderĳ en, strips, LP’s, 
oude postkaarten, spul-
len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70
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De kaaslounge

Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be

Nieuw: online webshop
U kan vanaf nu online bestellen via onze 
webshop. Daar staan diverse kazen
op maar ook al onze schotels 
en aangepaste wijnen.
Dekaaslounge.be

Opgelet: bestellingen voor kerst of nieuwjaar worden 
niet via de webshop aanvaard, deze worden enkel in 
de winkel genoteerd. Voor kerstmis ten laatste op zon-
dag 18/12 Voor nieuwjaar ten laatste op woensdag 
28/12 Telefoon: 0475 809 206

Kaasmeester

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

L
Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.

Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts € 100 voor 2 uur rijles

of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Het was even wennen, die eerste keer wat dichter bĳ  elkaar 
staan en zingen zonder mondkapjes. Maar het voelde aan 
als een bevrĳ ding, als een (weder)geboorte. Na anderhalf 
jaar uitstellen, afgelasten en de moed erin proberen hou-
den…. mochten we weer! Voor eventjes dan toch. Enkele 
weken voor de geplande kerstconcerten vorig jaar, moes-
ten we opnieuw beslissen om af te gelasten. Wat een dom-
per! Maar goed, na de (zoveelste) gedwongen winterstop 
vorig jaar konden onze kinderkoren al schitteren op “Na-
tuurlĳ k”. Cantilene, Caljenté en Cantando stonden samen 
op het podium voor het concert “Zindering”. Con Amore 
zong tĳ dens “Goed geSTEMd!” in Wommelgem. Cantabo 
onthulde op 7 oktober hun “Mysteries”. Laat ons nu alle-
maal de vingers kruisen en tegelĳ k hout vast houden. Dan 
zal het ditmaal wel lukken om met onze 8 koren samen 
kerst te vieren. Zaterdag 17 december om 19 uur en zon-
dag 18 december om 15 uur verwelkomen we jullie in de 
Sint-Lambertuskerk in het centrum van Ekeren (de deuren 
gaan een half uurtje voor aanvang open). Omwille van de 
examens zal Carmina enkel op zaterdag deelnemen. Na de 
concerten is er mogelĳ kheid tot napraten in de Akerzaal 
van het Ekers Hof. Tickets: VVK € 13 - Kassa € 15 - Kinderen 
jonger dan 10 jaar € 8. Reservaties: c-koren.be of 0499 331 
514 (telefonisch t.e.m. 12 december)

C-KOREN KERSTCONCERT

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
 03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246

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 

Zo simpel kan het zijn.

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT
Daarom is
Line fan
van Argenta

Word ook fan
op argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

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

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. 
U kan ook zaken mee-
brengen en aanbieden 
in onze winkel. Alle info 
op www.krisvoeten.be
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G-tornooi
Brasschaatse Badminton Club

Op 20 november 2022 organiseerde de Brasschaatse 
Badminton Club in samenwerking met Ludentia haar 
jaarlĳkse G-tornooi. Zowel in het enkelspel als het dub-
belspel werden spannende wedstrĳden gespeeld. Be-
geleiders en supporters waren vol lof over de inzet en 
het spelplezier van alle deelnemers. De prĳsuitreiking 
werd in goede banen geleid door schepenen Adinda 
Van Gerven, Goele Fonteyn en Bruno Heirman en door 
ere-schepen Hugo Vanderbecken. De Brasschaatse 
Badminton Club bedankt de spelers, het gemeentebe-
stuur van Brasschaat en alle vrĳwilligers voor een ge-
slaagd tornooi!

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Reparaties alle ramen 
& deuren, ook leveren 
v. nieuwe incl. plaatsen 
alu, pvc, hout. Gratis off. 
0493/651 522

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

Calpe te huur - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳk, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vlaand., wifi, foto’s alle 
comfort. 03/326 13 87

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

KERSTCONCERT IN DE KERK VAN O.L.  VROUW VAN GEDURIGE BIJSTAND, SINT-MARIABURG

Na drie jaar organiseren we weer een Kerstconcert in onze 
ondertussen prachtig gerenoveerde parochiekerk. Op za-
terdagnamiddag 10 december om 15 UUR kan u komen 
luisteren naar het H Hartkoor van Donk . Zĳ  zingen kerstlie-
deren uit verschillende landen en periodes.
Wendy Bellens , dwarsfl uit en Bert De Queker, orgel, bege-
leiden hen en spelen samen enkele muziekstukken.

De algemene leiding is in handen van Lieven Gonnissen. 
Wĳ  vragen 15 euro als inkom en steun ten voordele van 
onze kerk. We zullen ervoor zorgen dat de kerk goed ver-
warmd is! Van harte welkom.

Meer inlichtingen of reserveren van een inkomkaart kan via 
parochie 0485 803 965 - parochie.mariaburg@gmail.com

UITNODIGING APERITIEFGESPREK

60e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat

Zondag 11 december 2022 om 11u

Kasteel van Brasschaat

Van Seefhoek tot Singelberg

Fernand Huts (°1950) is een Vlaams ondernemer in hart en nieren. Hij groeide op in 
de Seefhoek, liep middelbaar onderwijs aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen 
en studeerde daarna rechten aan KUL, waar hij ook een jaar praeses was van het KVHV. 
Nadat hij eerst een bedrijfje had opgericht in biologisch gekweekte groenten en fruit, stapte 
hij in 1981 over naar Katoen Natie, waar zijn vader vennoot was. Hij slaagde erin om van de 
KMO over de jaren een multinationale onderneming te maken. Vandaag is hij ook actief als 
kunstverzamelaar, vastgoedinvesteerder en schrijver.
Speciaal voor ons publiek praat Fernand Huts honderduit!
Iedereen is van harte welkom!

Één telefoonnummer voor uw poetshulp met 
dienstencheques, zorgen, klusjes

of schoonmaak bedrijven & kantoren.

Steeds met een vrijblijvend huisbezoek
en advies voor elke klant.

Flexibiliteit en communicatie op maat gemaakt.

Lifestyle Services bv
Lifestyle Professionals bv

Bredabaan 458 - 2930 Brasschaat
03 435 53 10 | info@lifestyleservices.be

www.lifestyleservices.be

Dienstencheques | Klusjes | Schoonmaak

Te koop: Instapklaar ge-
lijkvloers appartement 
met zuidtuin nabij cen-
trum Brasschaat, Donkse-
steenweg 48, 2 slaapka-
mers, 2 badkamers, 167 
m² bewoonbare ruimte, 
695.000 EUR. Meer info: 
Immoweb of 
philip.peeters@soslaw.be

GRATIS OPRUIMEN van 
inboedels garage kelder 
enz. Bel vrĳ blĳ vend 0488 
335 873

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis offer-
te. Klus&Zo 0499/103 000

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen defect zĳ n. Geeft 
goede prijs. tel. Peter. 
0496/433 007
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Openingsuren: 
Dinsdag t/m vrijdag van 7 tot 17.30 u. - Zaterdag van 7 tot 16 u.

Zondag van 7 tot 14 u. - Maandag gesloten   

Bakkerij Spanoghe by Ellen
Donk Patio - Donksesteenweg 238 - 2930 Brasschaat

03/663.71.75 - bakkerij.spanoghe@telenet.be

Wij bieden u een dagvers ambachtelijk aanbod aan van brood, 

te smullen! 

steunt startende handelaars

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

3e dan jiu-jitsu voor Timothy Gudders en Didier Van den Heuvel
Donderdag 24 november was een belangrĳ ke dag voor Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter. 
2 van haar leden hebben namelĳ k een examen afgelegd voor het behalen van de 3de dan 
Jiu-Jitsu, ook wel Sandan genoemd. Het behalen van deze titel is het resultaat van jaren hard 
trainen met de juiste focus onder leiding van Hanshi Magda De Sutter (9de dan Jiu-Jitsu) 
in haar Jiu-Jitsu school. Zowel Timothy Gudders (28) als Didier Van den Heuvel (28) zĳ n 
namelĳ k al jaren lid.
Timothy is op 8-jarige leeftĳ d begonnen met Jiu-Jitsu. Hĳ  wou kunnen wat de Jackie Chan’s 
en Jet Li’s in de fi lm lieten zien. Nu, 20 jaar later is hĳ  nog steeds actief in de club. Zĳ n taak 
als lesgever doet hĳ  met hart en ziel, hĳ  is een voorbeeld voor de leden.
Didier is begonnen als 5 jarige in de club. Hĳ  heeft de sport steeds met passie beoefend. 
Het is een belangrĳ k deel in zĳ n leven geworden. De rust en kracht die hĳ  uitstraalt is een 
ongeloofl ĳ ke meerwaarde voor de club.
Dat het om een unieke gebeurtenis ging, was te merken aan het talrĳ k opgekomen publiek 
in de dojo van Sportcomplex Sport Vlaanderen te Brasschaat. Beide heren demonstreerden
hun kennis aan de internationale vakjury, die bestond uit Frank Engelen 9de dan Jiu-Jitsu,
Daniella Somers (ex-wereldkampioen boksen en kickboksen), Gwenny Janssens (Thai 
Chi) Michael Werk (GER) (Jiu-Jitsu) en André Le Capitaine (Sensei Iaido en Judo). Na een 
proef die voor hen beide meer dan 4 uur duurde besliste de jury anoniem dat beide heren 
geslaagd waren en dus de 3de dan in Jiu-Jitsu behaalden. Dit leverde hen ook de titel 
“Sensei” op. Hanshi Magda De Sutter promoveerde hen beiden tot lesgevers in jiu-jitsu school 
Magda De Sutter te Brasschaat.

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 6/12 om 20u: “Aya” (2022) i.s.m. GROS Brasschaat

Vrĳ dag 9/12 om 20u: “Elvis” (2022)

Tickets fi lm 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com 
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.

Gezellige foyer open vanaf 19u.
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

Zet uw familiefi lms, dia’s, 
oude fi lms (VHS, Hi8, 

super8, DV) 
op dvd/pc/usb

Omnivid videoproducties
0497 489 457

KOOPZONDAGEN 11/12 & 18/12

Tuinonderhoud, aanleg 
en snoeiwerk. 0465/993 
577 btw aanwezig.

Herstellingen en 
eigen ontwerpen: 

Bredabaan 246, 
2930 Brasschaat. 

03/430 20 83 
www.denys-co.be
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Bredabaan 408, Brasschaat - Kapelsesteenweg 309, Ekeren-Donk
T: +32 3 434 33 32 - M: +32 497 83 05 40

              Uitvaartzorg De Lelie
 www.uitvaartzorg-delelie.be

Uw verdriet, onze zorg
Uw zorgen zijn de onze 

Eigen rouwcentrum
24 uur op 24, 7 dagen op 7

Wij regelen uw uitvaart van A  
tot Z en helpen u ook met de 
administratie na het overlijden.

Samen kiezen we voor een 
afscheid dat het beste bij de 
overledene en bij u past en waar 
u zich veilig en vertrouwd bij voelt. 
Uw zorgen zijn de onze zodat uw 
verdriet een plaats kan krijgen.

Wenst u meer informatie?  
U kan ons steeds geheel  
vrijblijvend contacteren.

KERSTSING-IN 
IN “DE OLĲ FTAK”

Kapel De Olĳ ftak, Leopoldslei 35, Brasschaat.

Op vrĳ dag 16/12, om 19u30 
nodigt de Olĳ ftak u uit om een uurtje 
kerstliederen te komen zingen en beluisteren.
Nadien gezellig napraten bĳ  chocomelk en koffi e.

Zeer geslaagde 11.11.11-actie 
Op vrĳ dag 11 november organiseerde het 11.11.11-comité 
van Brasschaat een ‘Pannenkoekenhuisje’ in het Gemeen-
tepark. Velen genoten van koffi e, chocomelk, gebak of een 
lekkere pannenkoek. De fotozoektocht in het park was een 
ideale activiteit op deze zonnige elfde november. Ook de 
verkoop van wenskaarten aan de warenhuizen en de stortin-
gen via de huis-aan-huis bezorgde overschrĳ vingsformulie-
ren waren een succes. De 11.-groep van Brasschaat wenst 
uitdrukkelĳ k zĳ n vele medewerkers te bedanken voor hun 
hulp, en het gemeentebestuur voor hun bĳ drage.

Op zoek naar een toffe job waar je echt waardering
krĳ gt voor je werk?

Wĳ  zĳ n op zoek naar:

ENTHOUSIASTE
POETSHULPEN/THUISHULPEN

Regio Brasschaat-Schoten-Schilde en omstreken

Voor meer informatie: info@seniorsolutions.be

Te huur: voor ons luxe 

aburg zoeken we rustige 

gar. Prĳ s €870 + € 30. Tel. 

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 

Gevraagd: Oude brom-

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen:
& C



inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

ANN HEYNEN & CO - FLAMENCO DOBLE
Niet zomaar de zoveelste hommage aan 
Wannes Van de Velde, Heynen stelt het 
intense geestesleven van Wannes centraal.
Theater Hemelhoeve
16 december, 20:00

CULTUUR NA DE NOEN - AN NELISSEN & 
INTGENIEP - VIVA LA MUERTE
Op het eerste gezicht is de dood te 
betreuren. Op het tweede gezicht ... ook. 
Maar... als je blijft  kijken, lang genoeg, valt 
er veel te feesten, te vieren, te lachen. Met 
een traan. Deze cabaretvoorstelling zoekt de 
grenzen op van de dood.
Theater Hemelhoeve
13 december, 14:00

WINTERDROOM
Opvolger van BrasSCHAATST winterdorp. 
Zelfde sfeer, nieuwe rolschaatspiste.
Park van Brasschaat
tot 8 januari

PATATJE & CHARLIE’S COMEDY CIRCUS
Acrobatie, trapeze en jongleren met humor 
als leidraad door het hele programma.
Hemelweide (Gemeentepark)
voorstellingen tss 3 december en 8 januari 

BAR PERRON BY CHATEAU PAULETTE
Unieke beleving in sfeervol chalet-decor: 
winterse hapjes & drankjes, zithoekjes, 
tochtje met de spoorfi ets, après-skiavonden 
en zoveel meer.
Park van Brasschaat
tot 8 januari

EARTH AND FIRE 2
Duo-tentoonstelling van Chris Vermeulen 
(schilderkunst) en Liliane Van der Elst 
(glasobjecten).
Sint-Jozefskapel
15-23 december

HOGE FRONTEN / LIEKE BENDERS - 
HEB JIJ MIJN ZUSJE GEZIEN?
Familievoorstelling voor de allerkleinsten, 
gebaseerd op het prentenboek van Joke van 
Leeuwen. 
Theater Hemelhoeve
18 december, 15:00

© Johannes Vande Voorde en Jef De Smet

© Bjorn Frins

© Victoriano Moreno

Ontvang jĳ  onze nieuwsbrief al? 

Mis geen enkele leuke tip of event dankzij onze nieuwsbrief. Elke week serveren we 
een fi jne selectie uitstappen of unieke belevenissen in onze bruisende gemeente. 

Schrijf je nu in!

Inschrĳ ven?  brasschaat.be/algemene-nieuwsbrieven
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Brasschaatse

KOOPZONDAGEN
11 en 18 december

Drukkerĳ  A. & H. De Bièvre nv, Bredabaan 358, 2930 Brasschaat
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DOEN AAN 

BOEKEN  

GESCHENKEN

UITZONDERLIJK 

OPEN 

op zondag 11 december 

en 

zondag 18 december 

11u-17u

Standaard Boekhandel Brasschaat, Bredabaan 316
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag 9u-18.30u; zaterdag 9u-18u

Volg ons via Facebook en Instagram

DENKEN

Sfeervolle Kerst met feestverlichting
en shoppingevents in Brasschaat

De koude winterdagen zijn in aantocht en dat betekent dat
Brasschaat zich klaar maakt voor gezellige eindejaarsshopping
in een sfeervol kader.

Kerstverlichting
Vanaf woensdag 7 december gaat opnieuw de kerstverlichting 
aan tot en met woensdag 11 januari 2023. 

De overspanningen met kerststerren en herten branden in de 
verschillende wijken van Brasschaat. Veel bomen langsheen de 
Bredabaan zijn verlicht maar ook de kerk in het centrum en het 
gemeentehuis lichten mee op.

Ondanks de energiecrisis kiest het gemeentebestuur er voor de 
feestverlichting regelmatig te laten branden. Het is LED verlich-
ting en dus zeer duurzaam in verbruik. 

Kerstshoppen 
Geniet tijdens het kerstshoppen van sfeervolle muziek en leuke 
kerstanimatie in de weekends van 10 en 11 december en 17 
en 18 december. 

Zaterdag 10 en zondag 11 december

  Centrum.
Zaterdag 17 december

  zone Centrum. 
Zondag 18 december

  winkelzone Centrum

2 Brasschaatse Feestkrant 2022



Van vrijdag 16 decem-
ber tot zondag 18 de-
cember 2022 organi-
seert vzw Kerstcomité 
Brasschaat weer een 
kerststallententoonstel-
ling. Na 2 coronajaren 
kunnen we eindelijk 
voor de 37ste keer te-
rug onze pareltjes van 

kerststallen aan het grote publiek tonen. De tentoonstelling gaat 
door in de St.-Jozefkerk, Rerum Novarumlei Brasschaat-Driehoek.

Openingsuren: 
 Vrijdag 16 december van 18 u. tot 22 u. 
 Zaterdag 17 december van 11 u. tot 19 u. 
 Zondag 18 december van 11 u. tot 18 u.
Inkom is gratis voor iedereen. Dit jaar werken we samen met
UiTPAS. We hebben in Vlaanderen een grote volkse cultuurtraditie 
in verband met het Kerstgebeuren.

37ste Kerststallententoonstelling Brasschaat-Driehoek
In samenwerking met de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrien-
den willen we dit jaar al onze Vlaamse Kerststallenbouwers en 
verzamelaars in het daglicht stellen. Blikvangers zijn enkele was-
sen kerststallenbeelden, die wij gekregen hebben van de Cister-
ciënzerzusters van Gent. De beelden zelf werden door de Zusters 
Clarissen gemaakt ergens in de jaren ’50 van de vorige eeuw. 
Daarnaast stellen we ook Afrikaanse beelden tentoon. Het is de 
replica van een kerststal gemaakt op de missiepost van Rungu in 
het Mangbetu gebied te Congo als geschenk voor de toenmalige 
koning Boudewijn. 

In het portaal van de kerk is er tijdens de openingsuren van de ten-
toonstelling een Kerstcafé, waar je terecht kan om iets te drinken.

Zaterdag 17 december 2022 is er om 14 uur een optreden met 
orgel en fluit van de Gemeentelijke academie voor muziek en 
woord Marcel Van Heuven uit Brasschaat. De harpklas van de aca-
demie houdt op zondag 18 december 2022 een optreden om 11 
uur en één om 13 uur. 

Meer info kan je steeds vinden op www.kerstopdendriehoek.be.

OPENINGSUREN 
in de maand december 
vanaf 9.00u tot 18.00u 
Extra open op zondagen 
11 en 18 december.

03/653 33 11

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

Duurzame en milieuvriendelijke 
producten

www.woonwinkelkampen.be

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

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

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

MAAK ZE BLIJ MET EEN NUTTIG EN UNIEK GESCHENK VAN BIJ DE WOONWINKEL
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Een hartverwarmend verhaal,
helemaal in de sfeer van het eindejaar

Steungezin 
Zondagen zijn voor ons wandeldagen, dagen doorbrengen in mooie 
parken, genieten van ons klein gezinnetje. We hebben een dochtertje
Rosemarie van 1,5. Op een zonnige zondag in september 2020 waren 
we getuige van een steungezin die een eerste kennismaking had. We 
zaten op het grasveld en wat onwennig zagen we een gezin een jonge-
tje ontmoeten. In het begin erg onwennig, al snel enthousiast spelend 
met een bal. Deze ervaring liet ons niet los. Kunnen wij ook iets bete-
kenen voor een kind dat momenteel nood heeft aan extra zorg, extra 
liefde, een extra thuis? We zijn op zoek gegaan, verschillende instan-
ties aangesproken, te rade gegaan bij vaste en ondersteunende pleeg-
ouders en verhalen gehoord, ook van pleegkinderen. We kwamen te-
recht bij Lies Jambon van het Vonak. Zo zijn we in contact gekomen met 
Olo-rotonde vzw en hebben wij het geluk gekregen om steungezin te 
mogen worden van een geweldige kerel, Anton. (10 jaar)

Die eerste ontmoeting, ik krijg meteen een lach op mijn gezicht als 
ik hieraan terugdenk, zenuwachtig, enorm zenuwachtig. Dieter,
Rosemarie en ik, trillend. We hebben voor deze eerste kennismaking 
veel gesprekken gehad met contextbegeleidster, Femke. Ook hebben 
we al een foto uitgewisseld. Daar kwamen ze, Femke straalt zo een rust 
uit dus we waren meteen op ons gemak. Anton kreeg de opdracht om 
ons het domein te leren kennen. We gingen op wandel, van de regen 
trokken we ons niets aan. Hij wees ons waar zijn school was, waar hij 
zich vaak verstopte bij het spelen, de bergen waar hij op kon klim-
men, het voetbalveld, de paardjes liet hij ook zeker zien, want dat zal
Rosemarie erg fijn vinden. Rosemarie hing aan zijn lippen en wij ook. 
We hadden voor hem een bal bij met zijn naam op, een klein cadeautje. 
Hier was Anton dolblij mee. Tot op vandaag gaat deze bal nog bij elk 
afhaalmoment of weekendje mee naar ons thuis en dan terug mee naar 
de groep. Toen we de regen letterlijk tot op ons ondergoed voelden 
hebben we afgerond. Anton eindigde het gesprek: Lisse en Dieter.. jullie 
moeten wel iets weten, ik ben soms een beetje raar, vinden jullie dat 
erg? Nee Anton, we zijn soms allemaal wel eens een beetje raar.

In de beginperiode gingen naar het park van Brasschaat, we speelden 
er in de speeltuin, aaiden de geitjes, en aten een ijsje. Dan brachten 
we Anton terug. We leerden elkaar op deze manier op een heel rustige 
en ongedwongen manier kennen. De keer erop lieten we Anton ons 
huis zien. We speelden een verstopspel. Dieter en Rosemarie moesten 
tellen en Anton en ik gingen ons samen verstoppen. Zo leerde hij ons 
huis kennen. Die keer bleef hij ook eten. De keren erop waren zowel in 
ons huis, samen een film kijken of knutselen, samen koken en brood 
bakken. Ook buitenshuis naar Sportoase gaan zwemmen en stilaan ook 
met hem een kamer uitkiezen in ons huis waar Anton zijn eigen plekje 
kan maken en echt tot rust kan komen. Deze kamer samen inrichten 
met onze knutselwerken, want ja hoor, wij zijn echte Picasso's. 

Dit alles zou niet kunnen zonder Femke en Jan. Zij zijn de rode draad 
in heel ons verhaal. Deze mensen staan met hart en ziel in dit vak, 
dat voel je in alles. Ze hebben ons in die eerste ontmoetingen, enorm 
gesteund. Het is niet altijd gemakkelijk, in het begin denk je al snel we 
halen Anton elk weekend op en we gaan dit doen en dat willen we zeker 
doen. Dan zijn zij er om te zeggen "rustig, we kunnen dit zo aanpakken 
of zo, wat denken jullie, waar voelen jullie je goed bij" En het gaat al eens 
de mist in en je voelt je al eens schuldig, vond Rosemarie deze uitstap 
toch ook zeker fijn? Hebben we voor beide kinderen onze aandacht 
genoeg verdeeld? Hadden we die activiteit wel moeten doen? Was het 
wat overmoedig? Na elk contact mail ik kort naar Femke en of Jan hoe 
het is geweest, welke bezorgdheden er misschien waren, wat speelt er 
bij mij, bij ons, bij Anton. We reflecteren vaak samen over hoe onze weg 
als steungezin verloopt via mail, via telefoon of in de leefgroep. Zonder 
hen kunnen wij niet datgene doen wat we doen. We zijn hen enorm 
dankbaar, alsook al de opvoeders in de groep die altijd klaarstaan. Wij 
leren hier zelf heel veel uit en wij zijn ervan overtuigd dat Rosemarie hier 
ook uit leert. De momenten samen als steungezin verwarmen ons hart 
en dat van Anton. En Rosemarie, die pinkt elke keer een traantje weg 
als we Anton terugbrengen naar de groep. Rosemarie heeft er vriendje 
bij, eentje voor het leven.

Voor meer info: info@vonak.be

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
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-20%
Bij aankoop

montuur & glazen*

Gratis
hoortest op vertoon van deze bon*

*enkel op afspraak

Brasschaat
Bredabaan 220
2930 Brasschaat
03 344 66 58
brasschaat@mr-boo.be

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

THEO - TOM FORD - CARTIER - VICTORIA BECKHAM 
CUTLER & GROSS - GÖTTI - ETNIA - BARCELONA

ISABEL MARANT - ANA HICKMANN

Aartselaar
Baron Van Ertbornstraat 8a

2630 Aartselaar
03 887 75 29

aartselaar@mr-boo.be

Gratis
brilreiniging op vertoon van deze bon*

ultrasoonreiniging - ontvetten glazen
vervangen neuspads - schroeven vastzetten

*acties zijn niet cumuleerbaar, info en voorwaarden in de winkel

Kerstloop en -wandeling Brasschaat
Op maandag 26 december vindt de tweede Nightrun plaats in Brasschaat,
deze keer in kerstthema. Deze recreatieve loop- en wandeltocht start om 
19u op de atletiekpiste in het Louis De Winter stadion en passeert ook door 
enkele gebouwen en langs enkele unieke locaties in de mooie omgeving 
aldaar. Alsook worden er animaties, lichteffecten en muziekpunten voorzien 
onderweg.

“Vorig jaar konden we bij de Halloweeneditie meteen heel wat sportieve-
lingen op de been brengen. Op tweede kerstdag lijkt het ons ook een 
ideaal moment om na de feestdagen de benen eens te strekken. Dit is een 
recreatief evenement, waarbij zowel lopen, als wandelen kunnen, met de 
hond aan de leiband, met de buggy, eigenlijk is het allemaal haalbaar. Elke 
deelnemer krijgt ook een kerstmuts cadeau bij de start, zodat we allemaal 
wat in kerstsfeer zijn”, aldus Adinda Van Gerven, schepen van sport.

Praktisch:
19u: 7 km run en om 19.10u: 7 km walk (vaste start ook voor de wandelaars)

De inschrijvingsprijzen:

 Op te sturen naar running@maspoe.be VOOR 20 december 2022

Wat is er inbegrepen in het inschrijvingsgeld?

 (by night)

Inschrijven:

nightrunbrasschaat.be
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Barnyard Bigband en Bloezette in Brasschaat
Op zoek naar een nieuwe uitdaging vond Barnyard Bigband uit Essen het Brasschaats Vocaal En-
semble Bloezette. De dirigent van dit gemengd koor, Herman Van Gucht, heeft zelf veel affiniteit 
met bigbandmuziek en dus was een samenwerking voor dit concert snel in kannen en kruiken.

Heb jij ooit al eens een echte bigband ontmoet? Zo eentje als in de tijd van Glenn Miller? Dat is Barnyard 
igband. Een moderne, frisse kijk op tijdloze muziek van de voorbije 70 jaar. Trompetten, saxen, trom-
bones en een uit de kluiten gewassen ritmesectie zitten klaar om het stof uit jouw oren te blazen.
Jong  van hart, zonder streken. Recht uit de repetitieschuur naar het podium. Leg je haren goed.
Hijs je in je zondagse kostuum. En laat je onderdompelen in de wereld van Barnyard Bigband onder
leiding van Hans Aernouts.

Vocaal Ensemble Bloezette telt een vijftigtal enthousiaste zingende leden. Sopranen, al-
ten, tenoren en bassen kennen een repertoire dat bestaat uit jazz, licht klassiek, crooners, 
new age, spirituals, musicals... Ze omschrijven zichzelf als “een gezellig koor waar voor-
al het plezier van samen zingen en muziek maken voorop staat”! Bloezette presenteert 
een paar pittige jazz songs zoals All that Jazz en They can’t take that away from me. Barnyard
Bigband staat garant voor stevige klassiekers zoals Manteca en Strasbourg St. Denis.

Kom kijken en luisteren naar heerlijke muziek op zaterdag 10 december 2022 om 20u Zaal De 
Polygoon, Kapellei 15, 2930 Brasschaat. Tickets kosten 15 euro. Je kan ze reserveren via
www.barnyardbigband.be. Zaterdag 10 dec. om 20u. Zaal De Polygoon, Kapellei 15,  Brasschaat.

ZIEN ONZE KAASSCHOTELS ER NIET FEESTELĲ K LEKKER UIT? 
Net zoals die charcuterie-assortimentjes? Kan toch niemand ‘nee’ tegen zeggen, zeker. 

Of gaat u dit jaar eens voor de gevulde kalkoen kiezen? Met verse kroketjes en zo. 
Ook niet verkeerd, ons gedacht. Laat het gerust weten, 

en we zetten met plezier uw winters smakenavontuur klaar.
Wel tĳ dig bestellen, beste lekkerkundigen,

dan kunnen we uw afhaalmoment mooi inplannen.

EEN OVERZICHTJE:
Bestellen voor Kerst kan t.e.m. maandag 19/12

Bestellen voor Nieuwjaar kan t.e.m. maandag 26/12
(een vroegere afsluiting is mogelĳ k indien vol=vol)

U bestelt, betaalt en wĳ  maken uw bestelling met plezier klaar.
    Meer informatie op www.lourdon.be

Bredabaan 291- 2930 Brasschaat
03/651 90 28 - info@lourdon.be

Die ‘feel good’-wintersfeer bĳ  Lourdon, die is uniek. 
De wereld is er ‘merry and bright’ met een grote 

delicatessenstrik rond, de ontvangst is om bĳ  weg 
te smelten als een pittige raclettekaas, en alles 

wat daar ligt, lacht je toe als een verleidelĳ k pakje 
onder de dennenboom.

TUSSEN 18 EN 31/12 HANTEREN 
WE AFWĲ KENDE OPENINGSUREN:

Zo 18/12: 14u-17u - Ma 19/12 gesloten
Di 20/12 en 27/12: 9u-18u

Woe 21/12 en 28/12: 9u-18u
Do 22/12 en 29/12: 9u-13u 
Vr 23/12 en 30/12: 9u-18u
Za 24/12 en 31/12: 9u-16u

Zo 25/12: 10u-12u - Ma 26/12: 10u-12u
1-2 januari: gesloten

Kerstshopping
7op 7 open tijdens de maand december

(uitgezonderd 25/12)

Verwen uzelf of uw geliefde met mooie lingerie, luxueuze nachtkleding,
comfy loungewear en prachtige badmode (zomer ’23!)  

Wij helpen u graag!

Volg Lingerie Bo op FB en bolingerie op Instagram
en win een cadeaubon ter waarde van € 50

www.lingeriebo.be

LingerieBo Bredabaan 414 - Brasschaat  
03/652 07 56 

Fruithofl aan 39 - Berchem
03/257 51 61
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Verpleegkundige geeft professionele massage
Massage vanuit mijn hart

Sluit 2022 af met een exclusieve

VERONIQUAGE
Geef dat lichaam ruimte, warmte en optimale ontspanning.

Vrij en soepel bewegen - het kan.
Laat los die stress en onrust.

Op die manier kunnen we leven aan de jaren toevoegen, 
geen jaren aan het leven.

Laat spanningen los, sluit je ogen 
en voel je zo vrij als een vis in het water 

die zich laat meevoeren door de stroming

www.massagevanuitmijnhart.com

Wandelzoektocht “Vroeger en Nu”
Herken jij deze plekken in Brasschaat van weleer?

Beroepsbelg Tanguy Ottomer dook in de archieven van onze 
heemkundige kring en selecteerde een 10tal foto’s. Soms zijn 
de plekken op deze oude foto’s weinig veranderd, soms zijn ze 
zo goed als onherkenbaar. Dan is het zoeken naar gebouwen of 
andere oriëntatiepunten die je een hint geven.

Met deze wandelzoektocht dagen we je uit op zoek te gaan naar 
deze plekken en exact dezelfde foto te maken. Op het parkplan 
kan je de locaties van de foto’s vinden. Het is aan jou om de 
weg te vinden en de juiste foto te linken aan de locatie.

Van woensdag, 30 november tot en met zaterdag, 31 decem-
ber, 2022. Deelname is kosteloos en vindt plaats in het Park 
van Brasschaat.

Organisatie:
Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat
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VIER DE MOOIE MOMENTEN MET SIERADEN DIE IETS BETEKENEN...

GRATIS Limited Edition armband van Pandora
bij aankoop vanaf € *

X-TRA FEESTSHOPPEN
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Verkooppunten: www.tipsy.beer

Prettige feestdagen!Prettige feestdagen!
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Wij wensen
u fijne

feestdagen!

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE
 03 283 44 00 

Bredabaan 294 Brasschaat 
Het kantoor is geopend elke weekdag van 10 tot 13u of op afspraak

Wij trakteren je op een cinema’ke !
10 van onze lezers krijgen 

een duo-ticket voor Cinema de Polygoon cadeau
waarmee ze een fi lm naar keuze kunnen gaan zien

Stuur een mailtje naar
tickets@brasschaatsefi lm.com

met uw naam en adres voor 4 januari 2023.

In de onderwerpregel vul je “Cinema de Polygoon” in

Onze missie is het bieden van exclusieve poets-
hulp, gezelschap, opvang, ondersteuning en het 
ontzorgen van uw familie en mantelzorgers. Een 
vast en vertrouwd gezicht omringt u met aandacht 
en een warm hart.

Wĳ  zĳ n ook nog steeds op zoek naar mensen die 
een hart hebben voor senioren die instaan voor 
persoonlĳ ke hulp, gezelschap en ondersteuning 
voor mensen die het 'echt' nodig hebben.

Ook deze mensen hebben poetshulp nodig en 
daar zoeken wĳ  ook nog mensen voor die graag 
hun handen uit de mouwen steken om voor onze 
klanten hun nestje proper te houden.

Bredabaan 507a   |   2930 Brasschaat   |   03 288 82 09
info@seniorsolutions.be   |   www.seniorsolutions.be
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ZONDAG 18/12/2022

Kerstmarkt
In Polygon

van 13u tot 18u op het zegeplein

ook verschillende handelaars zijn 
gewoon open die zondag

kom gezellig kerstshoppen en 
op de foto met de kerstman

kortom een gezellige sfeer 
om te ontdekken

#KOOPLOKAAL

Eindejaarsactie!!!
Hou je kassaticket bij en zet er je naam, nummer en/of email op

DEPONEER DEZE IN DE DAARVOOR 
BESTEMDE DOZEN BIJ JE LOKALE HANDELAAR

Actie loopt van 07/12 tot en met 07/01
Win bons van de middenstand

2 bonnen van €100
2 bonnen van €75
2 bonnen van €50

Uitreiking op 08/01/”22
volg het via onze facebookpagina of via:
www.middenstandmth.be

Nieuw !!!
In Maria ter HeideIn Maria ter Heide

Orde der Tempeliers met Plicht verschaft 
kerstmaaltijden aan mensen in nood

De orde van de Tempeliers met Plicht zal ook dit jaar voor Kerstmis  
maaltijden schenken aan noodlijdende gezinnen met kinderen. De 
maaltijd bestaat uit een soep als voorgerecht, kalkoen met kroket-
jes en groenten en als dessert een chocomousse.
 
U kan onze acties steeds steunen door middel van een donatie op 
het nr BE 54 0004 6001 2897. Alle donaties gaan steeds integraal 
naar mensen in nood. Ook mensen in nood vieren graag Kerst.
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Bent u op zoek naar een mooi
cadeau voor Kerst of Nieuwjaar?

Wij hebben voor ieder budget wat wils, dames, heren en
kinderen. Verwen ze dit jaar eens goed met de feestdagen.

Bestellen online is ook mogelijk: www.kikiforyou.com

KIKI for you
Bredabaan 436A - Brasschaat 
Volg ons ook op instagram
 kikiforyou1

60cm
8kg8kg

warmtepomp1400 tr/min

KRĲ G € 20 GRATIS
KOFFIEVOUCHERS

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

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

Bĳ  aankoop vanaf € 399.*

Wasmachine 
LR73R842

Droogkast 
TR88A32B

Raclette grill RE4598

1500 W

Nu aan:

899

ADVIESPRIJS
959

Fondue FO2580

2-8 pers

59

*Je betaalt € 74 aan de kassa en ontvangt € 15
cashback via Tefal

59*

850W

8 pers

CADEAU
CADEAU

ADVIESPRIJS
979

ADVIESPRIJS
789

Nu aan:

749

A
T
GA+++

A
T
GA

Kookplaat
IKB64443XB

Nu aan:

594
INDUCTIE

* bĳ  de €399 nog vermelden in de advertentie: * Actie geldig vanaf 2 december 
t.e.m. 31 december 2022 of zolang de voorraad strekt.  Geldig bĳ  aankoop vanaf 
€399.  Niet geldig bĳ  herstellingen en cadeaucheques. Zie voorwaarden in de win-
kel of op selexion.be. Max 1 toestel per consument.

VOOR WARME KOFFIEMOMENTEN

Omkeerbaar wafelijzer WA102A

99
ADVIESPRIJS
119

2 x 600 W

Winkel Brasschaat open op zondag 18/12 van 10 tot 17u

Olé Kroket
Na Covid is er nu de economische crisis die ons zorgen baart. Spijtig 
genoeg heeft kanker daar geen last van en moeten we ons blij-
ven inzetten deze kwaal onder controle te krijgen. Alhoewel reeds 
2/3 van de meer dan 40000 jaarlijkse nieuwe kankerslachtoffers de 
ziekte bedwingen betekent dit wel dat er nog 1 op 3 eraan sterven 
en dat mogen wij niet laten gebeuren. Daarom zetten wij ons met 
Bikeaid.be (www.bikeaid.be) in om het kankeronderzoek te blijven 
steunen en dat willen wij onder andere doen met de opbrengst van 
deze krokettenverkoop.

Wat bieden wij:
 A. Abdijkaas Grimbergen kroketten 12x65g 15 euro
 B. Noordzee Garnaalkroketten 12x65g 30 euro
 C. Fazant Brabançonne Kroketten 12x65g 23 euro
 D. Bikeaid Mix Deluxe tapaskroketjes 6x10x20g 33 euro

Bestellen kan per mail: ronny.augustyns@bikeaid.be met melding 
van keuze A, B, … met het aantal pakketten per gemaakte keuze. 
Ofwel door het invullen van de bestelbon via bijgevoegd QR code. 
Uiterste besteldatum:11/12/2022.
Betalen: door storting op rekening BE62 0018 5702 
2661 met vermelding van naam, keuze en aantal pak-
ketten per keuze.
Afhalen: op 17/12/2022 tussen 10u – 14u aan het 
Louis De Winter stadion, gemeentepark in Brasschaat.
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De zee proeven in hartje Brasschaat?

Eindejaarsaanbod van 
viswinkel JEAN sur MER The Shop

Kerstmis en oudjaar vieren met een lekker vismenu, een 
plateau fruits de mer, zalm, kreeft of ander lekkers? JEAN 
sur MER The Shop lanceert een heerlĳ k eindejaarsaanbod!

Stel zelf je menu samen - denk aan oesters, gerookte zalm, 
onze lekkere duurzame garnaalkroketten, kreeft en verse 
vis - of ga voor een kant-en-klaar culinair feestmenu 
‘JEAN sur MER by Hemmat’.

Je vindt onze eindejaarsfolder op www.jeansurmer.be of 
spring binnen in onze viswinkel - bistro - traiteurszaak op 
Patio Donk (Donksesteenweg 212 in Brasschaat)! 

Gratis 
cool bag bij 

elke bestelling! 

WWW.ARTOFSENCEBYLNV.BE

OOK GEOPEND OP DE KOOPZONDAGEN 
11 EN 18 DECEMBER.

Kerstconcert Marnixring
Voorkempen Pater Stracke in Brasschaat

Op zondag 18 december 2022 om 15 uur organiseert Marnixring 
Voorkempen Pater Stracke traditiegetrouw het kerstconcert in de 
stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat.

Het bekende koor Musica Nova uit Boom, onder leiding van
Emilie De Voght, brengt een bloemlezing van kerstliederen in 
verschillende talen waarbij het Nederlands en onze Vlaamse
liederenschat niet zullen ontbreken.

Ons kerstconcert 
wordt andermaal een 
muzikaal hoogtepunt 
en biedt u een uitste-
kende gelegenheid om 
in deze haastige tijden 
in de gewenste kerst-
stemming te komen.

Na het concert hef-
fen we samen het glas 
in Bar d'O (de Roode 
Leeuw), schuin tegen-
over de kerk.

Toegangskaarten
(20 euro) en steunkaar-
ten (5 euro) zijn verkrijg-
baar bij Erik Van Cleem-
put. (0486 533 013, 
e r i kvanc leemput@
telenet.be)

14 Brasschaatse Feestkrant 2022



Kapsalon - Schoonheidssalon
Oncologische verzorging - Pruiken

www.top-hair.be - tel. 03 633 38 20
Bredabaan 456, Brasschaat

Met een cadeaubon geef je het ideale geschenk!
Want wie zou zich niet graag willen laten verwennen 
bij de kapper Top Hair of in het schoonheidssalon

Top Hair & Care?

Bij aankoop van een cadeaubon maak je kans 
op een pakket met gelaatsverzorging 

van Germaine de Capuccini t.w.v. 260 euro!

ma: 12u-17u din: 9u-17u woe: 9u-17u
don: 9u-19u vrĳ : 9u30-17u30 zat: 9u-16u

Wij wensen jullie alvast

een prettig eindejaar!

Nadia & Ymen

* 50% op VOORDELIGSTE juweel

Verwerking ‘oud goud’ 

Hersteldienst oude en antieke klokken

Maatwerk met origineel design is mogelijk

50
jaar

Juwelier
goudsmid

Paul
Van der Auwera

50 %*

2e

juweel
aan

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

lingerie

Met lingerie van An,

wensen wij je

hartverwarmende
feestdagen!
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Kerstwandeling op den Driehoek 
Na twee jaar van onderbreking organiseren we ( KWB Driehoek) op vrijdag 16 de-
cember 2022 onze dertiende Kerstwandeling volgens het gekende concept. We 
stappen door onze mooi versierde wijk Den Driehoek en snuiven er de Kerstsfeer 
op. Onderweg genieten we van een welkomstdrankje, een overheerlijke pan-
nenkoek, lekkere chocolademelk en een heerlijk warme glühwein.  We worden 
meegevoerd en ondergedompeld in de fantasie van onze vertellers die zich ver-
schuilen  op enkele unieke plaatsen op het parcours. We besluiten de wandeling 
met een bezoek aan de kerststallententoonstelling.  Een ideale opwarmer voor de 
aankomende eindejaarsfeesten.

We voorzien 3 wandelingen van elk maximum 6 km met start respectievelijk om 18u45, 
19u15 en 19u45. Vertrek aan Zaal het Drieheem Brasschaat,  Rerum Novarumlei 47.

Inschrijven: Walter Vereecke  0477/645 273 of walter.vereecke@gmail.com 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot en met 10 december 2022.
Prijs: 3 euro per persoon.  Schrijf snel in en wandel met ons mee.

Eindejaar in Maria-ter-Heide
De Middenstanders van Maria ter heide willen bij deze graag al hun klan-
ten bedanken voor het vertrouwen in ons, het afgelopen jaar/jaren.
Samen kunnen en zullen we nog veel mooie, lekkere en leuke dingen doen. 
We nodigen graag iedereen uit  voor onze Kerstmarkt op zondag 18 december 
tussen 13u en 18u. We hebben verschillende standhouders met heel uiteenlo-
pende artikels. Ook voor lekkers om te eten en te drinken is gezorgd. De Kerst-
man heeft alvast laten weten dat hij er zin in heeft. 
Je kan trouwens op de Kerstmarkt onze cadeaubon van de lokale middenstand 
aanschaffen. Geraak je er niet, dan kan je ze ook heel het jaar door gewoon online 
bestellen via: www.middenstandmth.be. Daar kan je meteen zien bij wie je er al-
lemaal mee terecht kan in Maria-ter-Heide.

Er zijn nog enkele leuke handelspanden vrij in Maria-ter-Heide. Ben je onderne-
mend en denk je: “Dat hebben ze nog niet in Maria ter Heide”, waag dan de sprong!

Noteer alvast deze data in je agenda en mis geen enkele van onze evenementen 

 31 december 2022 Nieuwjaarke zoete zingen
 8 april 2023 Polygonse Paaspret 
 24 juni 2023 Polygon Zomert 
 7 oktober 2023 Avondmarkt 

Brasschaatse Feestkrant 2022 17



Wij wensen u
hele fijne

eindejaarsdagen!
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SAMSUNG - PHILIPS - LOEWE - LG
B&W - DENON - SONOS - YAMAHA
MARANTZ - BANG & OLUFSEN - CONTROL4



JUWELEN DESIGN

KERSTSHOPPING

JUWELEN STEFANIE CONDES
ARMAND REUSENSPLEIN 5

2930 BRASSCHAAT

WO 12u - 18u

DO 12u - 18u

VR 12u - 18u

ZA 12u - 17u
MAATWERK OP AFSPRAAK

WWW.STEFANIECONDES.BE
INFO@STEFANIECONDES.BE

0032 (0)3 651 51 10

 S
T

E
F

A
N

IE
 C

O
N

D
E

S
 

 G
O

U
DSM

ID  JUWELEN DESIGN  STEFANIE C
ONDES 

 G
O

U
D

S
M

ID
 

 J
U

W
E

L
E

N
 D

E
S

IG
N

 
 S

TEFANIE CONDES  GOUDSMID 

11 - 18 dec
KOOPZONDAG

12u-17u

Laat u betoveren door schoonheid en kies
het juweel dat uw feestlook af maakt.
Of vind een oogstrelend eindejaars-
geschenk om te koesteren. Bij SeC Juwelen
vindt u zowel kleine als grote attenties.

Neem vooraf al een kijkje op
www.stefaniecondes.be

Bent u op zoek naar een paar trouwringen
of een uniek juweel als geschenk of voor
uzelf? Wilt u een erfstuk vol herinneringen
laten verwerken tot iets nieuws of een
gedemodeerd juweel tot een hedendaagse
parel? Alles kan.
Voor trouwringen of maatwerk dient u steeds
vooraf een afspraak te maken via onze website.

STEFANIE CONDES · GOUDSMID · JUWELEN DESIGN

GOUDSMID EN JUWEELONTWERPSTER STEFANIE CONDES NODIGT U IN
DECEMBER UIT VOOR EEN FEESTELIJKE SHOPBELEVING.
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Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳn, geen geremde. 
0492/263 118

Schilderwerk en reno-
vatiewerk. 0465/993 
577 btw aanwezig

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

Te koop: werktuigen en 
machines voor bouw, 
hout en metaalbewer-
king. Tel. 0486/503 194

Dakwerken en herstel-
len, nieuwe dakgoten, 
isolatie. 0489/717 125

Te huur: Brass. C. app. 1e 
V., 2 slpk., zonneterr. gn 
lift, gar. Hofstr. 40 vrĳ 1 
jan. T. 03/651 77 68

BrasCoBand klinkt op 2023
met een nieuwjaarsconcert in zaal LUX

Op zondag 29 januari speelt harmonieorkest BrasCoBand 
een nieuwjaarsconcert in zaal LUX (Kapellen).
Wat is BrasCoBand?
BrasCoBand is een jong en dynamisch harmonieorkest, ver-
bonden aan de Gemeentelĳke Academie voor Muziek en 
Woord van Brasschaat en Kapellen. Het orkest is zowel een 
opleidingsorkest als een volwaardige vereniging in volle 
beweging. Een smeltkroes van volleerde amateurmuzikan-
ten, beginnende en ervaren leerling-muzikanten. Die mix 
van jonge en ervaren muzikanten maakt BrasCoBand uniek. 
Wanneer leerlingen van een muziekacademie een samen-
spelgroep moeten kiezen,  komen ze meestal terecht in een 
opleidingsorkest met enkel leerlingen. Bĳ BrasCoBand spe-
len ervaren muzikanten voor het plezier en die nemen de 
jonge muzikanten graag mee op sleeptouw.
Wie leidt het orkest in goede banen?
BrasCoBand staat onder de deskundige leiding van diri-
gent Roeland Daems. Hĳ studeerde aan het Lemmensin-
stituut (Leuven) en behaalde de eerste prĳs notenleer en 
harmonie, de meestergraad piano, kamermuziek en orkest-
directie. Roeland begeleidde reeds een hele resem zan-
gers, orkesten en solisten. Naast dirigent bĳ BrasCoBand 
en artistiek leider voor verschillende musicals en operettes, 
is Roeland actief als pianoleraar.
Welke muziek speelt BrasCoBand zoal?
Dirigent Roeland zorgt voor voldoende afwisseling. We 
spelen zowel werken voor harmonieorkest als covers, be-
werkte popmuziek, filmmuziek, ... 
Waarom mogen we dit nieuwjaarsconcert niet missen?
Iedereen is welkom, maar niet iedereen kan zich iets voor-
stellen bĳ een harmonieorkest en de muziek die ze spelen. 
Dus dit is de ideale gelegenheid om er op een laagdrem-
pelige manier kennis mee te maken. Wie weet smaakt 
BrasCoBand wel naar meer.  Een live-optreden beleef je 
trouwens veel intenser dan wanneer je thuis een Spotify-
lĳstje zou opzetten. Je voelt echt de trillingen van de mu-
ziek in je lĳf. Je kan het niet herbeleven. Het is kwestie van 
te genieten van een uniek moment. Alle info en tickets 
vind je via www.brascoband.be of volg BrasCoBand op
www.facebook.com/brascoband
Willen jullie nog iets kwĳt?
Onze activiteiten kunnen niet tot stand komen zonder de 
steun en inzet van heel wat vrĳwilligers en partners. Ze ge-
ven veelal het beste van zichzelf achter de schermen en ko-
men zelden in de spotlights. Wĳ willen hen uiteraard van 
harte bedanken voor hun onvoorwaardelĳke inzet en toe-
wĳding. Ben jĳ binnenkort deel van een fantastisch publiek 
tĳdens ons nieuwjaarsconcert? Dan willen we je alvast via 
deze weg bedanken voor jouw aanwezigheid en enthou-
siasme.
<In kadertje>
Muzikanten gezocht!
Ben je of ken je een trompettist, hoornblazer, trombonist, 
(bas)tubaspeler, andere koperblazer of slagwerker? Lees 
dan zeker verder.
Deze muzikanten zĳn een zeldzame soort binnen BrasCo-
Band. Daarom een warme oproep om ons te komen ver-
sterken. We repeteren elke woensdagavond van 19u30 tot 
21u30 in de grote zaal van GAMW Brasschaat (Ploegse-
baan 144, Brasschaat). Kom gerust eens meespelen. Jaar-
lĳks organiseren wĳ tal van activiteiten en concerten. Check 
dus zeker onze website voor meer informatie!

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

MEDISCHE PEDICURE
met ruime ervaring

Brasschaat
0496/87 87 26

Poolse mannen doen 
renovatiewerk: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schild., afbraakw. 
Nederlandstalig. Gr. prĳs-
off. referen. 0496/084 
168-0496/637 978

Ik zoek werk: poetsen, 
strijken, koken. Julietta 
Eng. & Sp. 0494/898 976

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

Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren 
erv., @huis.  0474/976 466
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SCHILDER NODIG ?

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com - 0476/60.99.25 

Doe een beroep op Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Diepgaande ervaring in:

Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www. notaris-liessens.be

V&G Bestratingen BVBA

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Een familiereünie met meer dan 900 man. Hoe doe 
je dat? Wel, de familie Arts kreeg dit huzarenstukje 
bĳ  elkaar. Een van die talloze leden is Philippe Arts. 
De man heeft een handelszaak in Mariaburg en was 
gedurende 20 jaar secretaris van de “Artskes”. 
Het geslacht Arts gaat terug tot in 1622. Ze bestaan 
dus 400 jaar en dat werd uitbundig gevierd in de 
Antwerpse Handelsbeurs. Het was niet de eerste 
keer dat dit gebeurde. In 1966 gingen alle Artskes 
ook al eens een keer samen op de moto. Dat was 
toen nog op de trappen van het Koninklĳ k Museum 
voor Schone Kunsten in Antwerpen.
“Het is een hele organisatie geweest. Er is twee jaar 
aan gewerkt met tientallen vergaderingen. Gui-
lielmus Arts speelde een belangrĳ ke rol in de ge-
nealogie van de familie. Hĳ  was van 1927 tot 1950 
burgemeester van Edegem. Zĳ n bestuursperiode 
werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. 
De man was getrouwd met Marie Van Bogaert. Zĳ  is 
een afstammelinge van niemand minder dan Karel 
de Grote.
De familie Arts is door twee huwelĳ ken verbonden 
geraakt met de familie Van Noten, bekend van de 
Antwerpse modeontwerper Dries Van Noten. De 
familie zit al van in de 19de eeuw in de kleermakerĳ . 
Op de reünie waren enkele zeer bekende Vlamin-
gen aanwezig. Dora Arts, weduwe van Paul Jansen 
van Jansen-Pharmaceutica is een tante van Philippe 
Arts. De jezuïet Luk Arts, inmiddels 95 jaar oud, 
sprak de hele bende toe. Jean Van Milders, voorma-
lig voorzitter van voetbalclub AA Gent, behoort ook 
tot de familie. Net als fotograaf Jim Huylebroeck. 
Jim is een echt buitenbeentje. Samen met zĳ n echt-
genote Charlotte Bellis, die voor Al Jazeera werkt, 
verbleef hĳ  in Afghanistan ten tĳ de van de machts-
overname door de Taliban. Jim maakte er foto’s die 
de wereld rondgingen. 
Het duurde wel even en voor de vele kinderen was 
het zeker niet gemakkelĳ k, maar de ceremonie-
meester slaagde erin de 922 aanwezigen netjes op 
te stellen zodat er van op het balkon een giganti-
sche foto kon worden gemaakt.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

Opritten, terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gr. off. 0493/651 522

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Gezocht: oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat kĳ k eens op zol-
der, tuin of kippenhok. Ook 
interesse in oude reclame-
voorwerpen uit voormalige 
Kruidenierswinkels, Brou-
werijen of Autogarages. 
0479/709 158

Elektriciteitswerken 
gr. & klein, depannage, 
herst., verl. 
0498/289 024
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TE KOOP: LUXE NIEUWBOUWWONING
BRASSCHAAT - Prins Van Oranjestraat

0475/84.14.31

Deze volledig afgewerkte instapklare nieuwbouw

vlakbij het centrum van Brasschaat op een bouwgrond 
van 372 m². Autostaanplaats. Zeer ruime 
living, open keuken met kookeiland, 4 slaap-
kamers en 2 luxe badkamers, (Vg, Gmo, Gvkr, Gvv).

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Nieuwdreef 121 - appartement 4de V: 
inkomhal met ingemaakte kasten, living, eetkamer, 
keuken met berging, 2 slaapkamers, extra kamer als 
berging/dressing, badkamer, aparte toilet, onderaardse 
autostaanplaats, lift / EPC 182 = B.
TE HUUR:
SCHOTEN: Alfons Servaislei 18 – Ruim (190m²), 
zonnig appartement omgeven door mooie parktuin: 
hal met vestiaire en ingemaakte kasten, WC met 
lavabo, living met open haard, ingerichte keuken met 
koele berging, berging, slaapkamer met dressing, 
badkamer en WC , slaapkamer met douchecel, terras 
voor-en achteraan, onderaardse garage en kelder. ( 
huur : 1.300 € + 320 € maandelijkse kosten / inclusief 
verwarming, warm en koud water )

Ik zoek werk: poetsen 
en strĳ ken, 20j. ervaring. 
0465/780 617

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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KERSTBOMEN
Wij leveren oo k aa n huis !

NORDMANN
1m25 tot 3m

OMORIKA
(zilverspar)

in pot - 1m25 tot 3m

KERSTKRANSEN30 cm tot 1m

Alle dagen openvan 9u tot 17uzondag van 10u tot 16u

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

Maandag: Lasagna van krab en zalm met bladspinazie
Dinsdag: Varkenshaasje met warme groenten en puree
Woensdag: Steak van Belgisch wit-blauw met frietjes
Donderdag: Mosselen met frietjes
Vrijdag: Tongrolletjes, Dugléré met puree

Bredabaan 262, Brasschaat Reserveren: 03 653 48 77

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 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

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

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

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

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

I’m looking for a job. I’m 
a professional tailor with 
20 years of experience. I 
can come over and take 
clothing, curtains, every-
thing that needs to be 
restored. Also cleaning 
at home, café, restaurant. 
0465/919 647

Te koop: nieuw kinder-
box, opbergbaar, 3 hoog-
tes, wentelwieltjes. Foto’s 
op 0479/906 765. €50

Te koop gevraagd: He-
renfiets kadermaat 50, 
niet elektr. met busver-
snelling in goede staat 
a.u.b. 0474/533 434

Te koop 2 slpk app. 1e 
verd. res. Greenfields 
zicht op golf, gar. afspr. 
0468/561 957 Immoweb 
10118124

Strips en lp’s gezocht! 
heeft u er te koop? Bel 
0471/294 474
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ASBEST
AT T E S T
Verplicht bij verkoop van je huis

vanaf 23/11/2022

Contacteer ons:
asbestattestonline@gmail.com

0493 483 291

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

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

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, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.wachtdienst-dierenartsen.be

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

OPHALING HUISVUIL DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER
DINSDAG 6 DECEMBER
WOENSDAG 7 DECEMBER
DONDERDAG 8 DECEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 12 DECEMBER
DINSDAG 13 DECEMBER
WOENSDAG 14 DECEMBER
DONDERDAG 15 DECEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

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

Te koop: bureaustoel, 
4 prachtige armstoelen. 
0484/991 910

Te huur: app. 1e verd. 2 
slpks, bdkr, living en zon-
nig terras, gar. Magdale-
nalei Brass. vrĳ  1 jan. €850/
mnd Tel. 0479/427 946

Te koop AUDI A3, 5 deu-
ren, zwarte kleur, hand-
geschakeld, bovendien 
inbegrepen 4 velgen met 
winterbanden erop. prĳ s 
op afspraak. 
tel nr 0493 382 520

Te huur: app. Leopoldslei 
26 Brass., 2 slpks, douche, 
tuin, gar. 0497/172 108

Voor onze grappige 
zoon van 7j zoeken we 
een toffe naschoolse 
opvang.  Iemand die 
hem kan ophalen aan de 
Openluchtschool, die wil 
helpen met zĳ n huiswerk 
en lekker kan koken. Inte-
resse? 0472 900 110

Lieve dame van 50 geeft 
massage 
0493 146 201

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofi ng als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳ zen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897
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Sinterklaas
bezocht Brasschaat en er

waren geen stoute kinderen!

Brasschaat introduceert nieuwe beweegroutes
  
Brasschaat opent haar eerste echte beweegroute aan LDC Vesalius. Een rou-
te van 800m met eenvoudige beweegoefeningen onderweg die laagdrem-
pelig en toegankelĳ k zĳ n voor iedereen. Onze gemeente heeft verschillen-
de beweegroutes in het leven geroepen om iedereen te stimuleren vaker 
de auto thuis te laten of verplaatsingen te voet of met de fi ets te doen. Er 
werden 6 verschillende wandelingen uitgestippeld doorheen Brasschaat in 
samenwerking met onze dienst toerisme. Een breed aanbod dat voor ieder-
een toegankelĳ k is op elk moment van de dag. De routes hebben verschil-
lende afstanden, die eenvoudig te volgen zĳ n via de wandelknooppunten.

In onze 4 winkelcentra creëerden we een wandelcirkel. Deze lus zorgt ervoor 
dat je de bakker, slager, apotheker, … passeert en ondertussen stĳ gt jouw 
stappenteller naar een persoonlĳ k record! Al shoppend aan je gezondheid 
werken, het klinkt minstens even goed dan het is. Je vindt het startbord op 
het kerkplein in Brasschaat centrum en Maria-ter-Heide, op het Kaartse plein 
en aan de parking in de Sint-Antoniuslei in Mariaburg. Bekĳ k het planne-
tje of scan de QR-code en stap de wandelcirkel. Ze starten telkens aan een
autoparking, fi etsenstalling en bushalte.

Wandeling vol veerkracht
Onze Warme Noorderkempen wandeling, een wandeling die niet enkel in-
zet op ons fysiek welbevinden, maar ook op het mentaal welzĳ n van onze 
burger. Met dit jaar de aandacht op onze jongeren. Aan het begin van de 
Hemeldreef kan je met je vrienden het startbord vinden met daarop een 
QR-code. Volg de ronde groene bordjes met witte pĳ len en kom onderweg 
verschillende QR-codes tegen. Zet je neer en ontdek wat deze codes jou te 
vertellen hebben. Jĳ  bent belangrĳ k, jouw gevoelsleven doet er toe. Ontdek 
deze Warme Noorderkempen wandeling alleen, met een vriend, vriendin, 
familie… Het maakt niet uit, maar het is zeker meer dan de moeite waard!

“Sporten is gezond 
maar niet altĳ d evi-
dent meer als je 
ouder wordt. Toch 
is blĳ ven bewegen 
belangrĳ k om je 
conditie op peil te 
houden. Een korte 
wandeling met 
onze beweegrou-
te kan daarbĳ  al 
veel helpen”, stelt 
schepen van sport
Adinda Van Gerven
enthousiast.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690



Brasschaatse Film,     Nr. 49,    7-12-2022  36

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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


