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Uiteindelijk willen we allen

Doornenlaan 18, Kapellen  •  winkelerbob@gmail.com  •  www.winkeler.be  •  036 77 37 90   •  0478 76 84 08

waar voor ons geld!

Tevreden klanten,  
dat is wat wij willen

Om u een nog betere service te 
kunnen bieden, kunt u vanaf nu ook 
bij ons terecht voor uw keuken.

Wij begeleiden de renovatie/het 
vervangen van uw keuken van begin 
tot einde. 

Wat hebben wij te bieden?
• Wij nemen de tijd om met de klant 

verschillende gesprekken te voeren om de 
werken duidelijk in kaart te brengen en 
om tot een eindresultaat te komen waar de 
klant en ook wij als bedrijf tevreden mee 
kunnen zijn.

• Winkeler bvba coördineert uw project en is 
uw enige aanspreekpunt. 

• Na het bespreken van het project volgt een 
duidelijke offerte met beschrijving van de 
afgesproken werken.



Driehoekstraat 2, 2180 Ekeren  |  +32 36052052  |  info@annekejanneke.be  |  www.annekejanneke.be

Kom zeker eens kennismaken.
Wij helpen jullie graag met het kiezen 

van al die leuke spulletjes,
voor jullie kleine wonder.  

Hopelijk tot binnenkort!

Geboortelijsten
Baby- en kinderkleding

Deco
Speelgoed
Babyuitzet

Wij zijn verhuisd naar Ekeren, 700m2 winkelplezier met 
 veel parkeerplaatsen. Parking achteraan winkel, 

 Jozef de Weerdtstraat 10, 2180 Ekeren.

Kom zeker eens kennismaken
Hopelijk tot binnenkort!
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TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl
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artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
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VOORWOORD/JUNI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Foto op locatie bij Tuincentrum Mercaflora

Bruisende lezer,
Als het zonnetje volop schijnt voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven is om te ontspannen. En hoe kan 
dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van dit 
magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als Level4hair, Boeding en NoLimits.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Manuela Kolkman

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
België Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand dat de 
zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al heel wat 
mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, tovert 
bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong!
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lichaam én geest soepel te houden en gracieus 
ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF



Goed voorbereid op vakantie



Geopend van maandag t/m zaterdag na afspraak.

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  |  03/664.45.88  |  info@level4hair.be  |  www.level4hair.be

Sluit uw koffers niet zonder een beschermend en 
voedzaam product mee te nemen voor uw haar!

Tijdens de zomer is het haar meer blootgesteld 
aan UV-straling. Dit kan het haar verzwakken en 
de kleur beschadigen. Het "Soleil"-gamma van 
Kérastase biedt gepersonaliseerde producten die 
de haarvezel beschermen tijdens het zonnen, 
zwemmen, fietsen enz... 

Laat je door ons adviseren, koop je favoriete duo van 
producten en ontvang een zomers geschenk.

Kom zeker langs op zondag 24 juni, en ontdek onze 
leuke kraam tijdens de Putse Grensfeesten!

Goed voorbereid op vakantie

PUTSE 

GRENSFEESTEN

 braderie, markt en 

rommelmarkt

24 juni 2018



HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar 

mee en één SodaStream fl es vervangt 
maar liefst 2.000 plastic fl essen.

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.be

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina’s van België Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 TruBlue naar prijsvraag@nederlandbruist.nl win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com

Maak kans op een sterke,

stoere rugzak van
TruBlue t.w.v. € 49,99
Gemaakt van soepel canvas 

en stijlvol met subtiele 

details. Handig en 

waterafstotend!

eu.trublue1987.com

Maak kans op een sterke,

Gemaakt van soepel canvas 

eu.trublue1987.com

SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.be/shop

Vaderdag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar 

mee en één SodaStream fl es vervangt 
maar liefst 2.000 plastic fl essen.

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.be

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1
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o.v.v. ‘Lezersactie#1 TruBlue naar prijsvraag@nederlandbruist.nl win
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Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com

Maak kans op een sterke,

stoere rugzak van
TruBlue t.w.v. € 49,99
Gemaakt van soepel canvas 

en stijlvol met subtiele 

details. Handig en 

waterafstotend!

eu.trublue1987.com

SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.be/shop

Vaderdag!

SHOPPING/NEWS

ag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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PROMOTIONS 
SPRING/SUMMER 2018 
COLLECTION BEOPLAY

Bang & Olufsen Antwerpen 
Riemstraat 22B, 2000 Antwerpen • 03/288.91.08

Bang & Olufsen Kapellen
Essenhoutstraat 52-56, 2950 Kapellen • 03/664.75.68

WWW.VANHAVERE.BE
b
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BEOPLAY P2 TEAL 
Bluetooth speaker                                                            

€ 149 (ipv € 169)

BEOPLAY H4 STEAL BLUE & ALOE
Bluetooth overear headphone                   

€ 249 (ipv € 299)

adv Spring/Summer coll. Beoplay Bruist.indd   2 3/04/18   10:55



Vanuit zijn passie voor hout gebruikt schrijnwerker Maikel 
enkel materialen van eerste keuze. “Ik maak ontzettend graag 
mooie dingen met hout en ben soms nog steeds verwonderd 
wat voor verbazend mooie structuren en kleuren er uit oude 
trappen en meubels tevoorschijn komen”.

Maikel Schepers: “Wij gaan altijd samen met de klant voor 
een mooi resultaat voor zowel binnenafwerking als 
buiten schrijnwerkerij. We verzorgen uw maatwerk zoals 
meubels, deuren en keukens, maar ook plaatsing van 
ramen, deuren en gevelafwerking. Renoveren van houten 
meubels, trappen, vloeren, dakgebinten e.d. doen we 
door middel van zandstralen of luchtgommen.

LUCHTGOMMEN is een techniek om het hout in 
vroegere staat te herstellen en af te werken. Bij ons kan u 
uw houten meubels, deuren of keuken laten luchtgommen 
en de oorspronkelijke houtstructuur en de natuurlijke kleur 
herontdekken. Door onze fijne techniek kunnen wij alle soorten 
hout stralen, maar óók ijzer, steen en glas. De mogelijkheden 
zijn eindeloos. Op onze website vindt u enkele voorbeelden van 
onze realisaties. Zo kan u kiezen welke stijl het beste bij u past.” 

Wilt u graag meer info over de diensten die schrijnwerkerij 
Maikel aanbiedt? Check dan www.schrijnwerker-maikel.be

Schrijnwerker Maikel
Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen

Maikel Schepers: “Wij gaan altijd samen met de klant voor 

uw houten meubels, deuren of keuken laten luchtgommen 

Laat u verbazen 
hoe mooi hout 

kan zijn...

VOOR GESTRAALD AFGEWERKT



Open ma t.e.m. zat: 9u30-18u



Nu ook

OPEN op

MAANDAG!



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.

Promo’s bij Brasserie De Hoge Boom

Hoogboomsteenweg 94, Kapellen  03/605.84.72  |  info@dehogeboom.be  |  www.dehogeboom.be
Open van dinsdag t/m zondag van 10.00 - 23.00 uur

ONZE LIMO SPECIALS
We bieden u met onze Limo Service een unieke manier om uw avond 

door te brengen. U wordt opgehaald met onze limousine voor een 
heerlijke maaltijd en nadien ook terug thuis gebracht.

INBEGREPEN
• Rit met limousine (ophaal op een adres in een straal van 10 km rond 

Kapellen. Daarbuiten is er een forfaitair bedrag per km)
• Vier gangen menu • Cava in limo bij ophaal • 1/2 liter rode of witte wijn 

p/p bij het menu • Mineraalwater • Koffie of thee bij het nagerecht

Voor meer inlichtingen of reservaties, mail naar
brasseriedehogeboom@outlook.com

ELKE MAANDAG Steak met frieten €15,-

ELKE DINSDAG Vispannetje met puree €16,-

ELKE WOENSDAG Spare ribs a volonté met aardappelen in de pel €16,-

ELKE DONDERDAG Mosselen met frieten €16,50

ELKE VRIJDAG Gamba's a volonté met brood €25,-

ELKE ZATERDAG Ontbijtbuffet, Mix grill met frieten en salade tot 16u €16,-

ELKE ZONDAG Ontbijtbuffet, Kidsflensje met chocomelk, gratis 1 per kind

Zomerbar 
geopend  

met diverse 

cocktails
follow us on 

Facebook



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.
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WWW.CHRISTOPHEBRUYNEEL.BE  |  03/336 14 33  |  INFO@CHRISTOPHEBRUYNEEL.BE  |  DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Uitvaartverzorging
U kan een uitvaart ook vooraf regelen en in alle 
rust met Christophe bespreken. Vandaag wordt 
een uitvaart steeds vaker op voorhand tot in detail 
vastgelegd. Contacteer Christophe voor meer 
informatie.

Tennis- of golfelleboog?

Berkenlaan 150, Hoevenen  
erik.baert@heuklyoong.be  |  0032-477370175

Een tenniselleboog geeft pijn aan de buitenkant van de 
elleboog, eventueel met uitstraling naar de onderarm, 
pols en hand. Een golfelleboog geeft dan weer pijn aan de 
binnenkant van de elleboog, eventueel ook met uitstraling 
naar de onderarm, pols en hand. 
In beide gevallen wordt de pijn veroorzaakt door een stagnatie 

van de meridiaan in het des betreffende gebied. 
Met TCG (traditionele Chinese geneeskunde) 
kan men deze problemen dus goed aan 
pakken. Na een persoonlijke Chinese analyse 
gaan we een behandelingsplan opstellen. 
Hierin gaan alle onderdelen van TCG aan bod 

komen. TuiNa (massagetechnieken en 
acupressuur), Chinese 
fytotherapie, medische qi-gong 

en aanpassen van het eet- en 
levenspatroon.

Puttestraat 3, 2940 Stabroek
03/294.48.33 | www.vilani.be

Geknipt 
voor uw haar!

Openingsuren
Op afspraak
Maandag, donderdag en 
vrijdag van 9 tot 18u
Zonder afspraak
Zaterdag van 9 tot 16u
Zondag van 9 tot 13u

GekniptGeknipt
Bij kapsalon Vilani wordt u geknipt en gestyled 
door (herenkapper) Nick en (dameskapster) 

Vicky, beiden met 15 jaar ervaring.



 

Het fi liaal in jouw buurt:

vrijblijvend

GRATIS
fi guuranalyse

vanaf

€13
/oefenbeurt

BODYSTYLING KAPELLEN
HOEVENSEBAAN 49  I  T. 033 44 27 21  I  KAPELLEN@BODYSTYLING.BE

“ Een stralende zomer?   
 Daar ga ik nu al voor!”
 Mijn geheim? Bodystyling®

Klaar voor de zomer? Of nog 
net niet? Geen probleem! 
Onze lifestylecoaches helpen 
je in no time in je bikini. 
Ontdek onze unieke mix van 
persoonlijke begeleiding, 
voedingsadvies en gerichte 
beweging. Met Bodystyling 
bereik je een superresultaat 
op een leuke manier. Deze 
zomer zal je er staan, beloofd!
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op de dag van je leven
Elke vrouw wil stralen op de mooiste dag van haar leven,  
het perfect opgestoken haar hoort daar bij.
In samenspraak zorgen wij ervoor dat je straalt op deze 
belangrijke dag.

Ook voor speciale gelegenheden zoals communie, galabal, 
receptie, schoolbal of trouwfeest. Voor elke gelegenheid  
zorgen wij voor het juiste kapsel.

Aarzel daarom niet om vrijblijvend een afspraak te 
maken voor een proefkapsel.

Haartooi Kuylen  |  Hoevensebaan 73, Kapellen  |  03/665.09.49  |  www.haartooikuylen.be
Openingstijden (na afspraak): Di-wo-do: 8.00 tot 18.00 uur. Vr: 8.00 tot 20.00 uur. Za: 7.30 tot 15.00 uur.

Wij zorgen dat je straalt
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Interium Business Center
Zuidzijde Haven 39a

4611 HC Bergen op Zoom

0164 213 805
info@easyspaces.nl
www.easyspaces.nl

ALL-IN
CLU

SIV
E

v.a
. €

299,-
kanto

or-,
 behandelru

im
te

Het Interium Business Center 
is een prachtig gebouw in 
het centrum van Bergen op 
Zoom. Het pand leent zich 
voor professionele kantoor-
ruimtes, maar ook voor
diverse andere branches.

U kunt een ruimte huren
vanaf 10 m2, incl. koffie/thee, 
energiekosten, receptioniste 
en veel meer!

Nog enkele kantoorruimtes beschikbaar
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●  Plat dak  ●  Hellend dak  ●  Leien dak  ●  Gevelafwerking  ●  Zink -en koperwerken

Voor de eindlaag gebruiken wij twee lagen en 
plaatsen wij altijd een tussenlaag op de isolatie 
om grote schade nadien te voorkomen in 
geval van een lekkage. Dit zorgt ervoor dat het 
water op de tussenlaag terecht komt en niet 
rechtstreeks op de isolatie. Voor de eindlaag 
kan de klant vervolgens kiezen tussen Roofing 
of Resitrix.

Wij staan ook hier onze klanten bij met raad 
en daad.

Zowel voor nieuwbouw als renovaties adviseren 
wij u graag bij de keuze van de meest optimale 
oplossing voor uw project. 

Wij leggen het traditionele roofing plat dak maar zijn 
ook gekwalificeerd voor het plaatsen van RESITREX 
EPDM, een product dat veel langer mee gaat en 30 
jaar waarborg geeft op de productie.

UW PLAT DAK,  
ONZE SPECIALITEIT!

Albert Louisastraat 18, Kapellen  |  0476 62 99 08  |  info@dakwerkenjennes.be  |  www.dakwerkenjennes.be

NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN

Dakwerken Jennes
0476/62.99.08

Albert louisastraat 18
info@dakwerkenjennes.be

2950 Putte - Kapellen
www.dakwerkenjennes.be



BINNEN/BUITEN

Vijf jaar, acht maanden en twaalf dagen heeft 
Debbie Ocean (Sandra Bullock) moeten 
wachten op wat de grootste roof van haar 
leven moet worden. Het doel van deze roof is 
diamanten ter waarde van 150 miljoen dollar 
te stelen tijdens hét evenement van het jaar: 
het Met Gala. Echter, de diamanten schitteren 
wel om de hals van de wereldberoemde 
actrice Daphne Kluger (Anne Hathaway), 
het stralende middelpunt van de avond. 
Het plan is waterdicht, maar het team mag 
geen enkele fout maken om binnen te komen 
en onopgemerkt weer te vertrekken.
Ocean’s 8 gaat op 13 juni in première.

 AGJE UIT
FIESTA 
EUROPA

FILMPJE KIJKEN
OCEAN’S 8D

DE GEZELLIGSTE EN 
AUTHENTIEKSTE Europese 
sfeermarkt toert rond in Vlaanderen 
en omstreken. Het bonte 
gezelschap brengt naar goede 
gewoonte allerhande culinaire 
specialiteiten en ambachtelijke 
producten mee uit alle hoeken van 
Europa, van Finland tot Hongarije 
en van Engeland tot Italië. Op een 
gemiddelde Fiesta Europa markt 
zijn een 40-tal deelnemers present 
uit een 12-tal landen!
Fiesta Europa tourt de komende 
maanden door Vlaanderen en is in 
juni te vinden in onder andere 
Brasschaat, Zeebrugge en Kortrijk. 
Kijk op de website wanneer ze bij 
jou in de buurt zijn!

Voor meer informatie en locaties: 
www.fi estaeuropa.eu

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99 

Albert Louisastraat 18, Kapellen  |  0476 62 99 08  |  info@dakwerkenjennes.be  |  www.dakwerkenjennes.be
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Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61 
www.xtra-damesmode.be

Voel je goed,
ook met een
   maatje meer!
“Bij Damesmode Xtra ga je met een tevreden 
gevoel naar huis. We hebben voor ieder wat wils, 
ook voor dames met een 
maatje meer”, zegt 
de enthousiaste 
zaakvoerster 
Vicky Devriese.

Ook zin in 
persoonlijk advies 
op maat? 
Dan ben je bij 
Damesmode Xtra 
aan het juiste 
adres. Spring gerust 
eens binnen!  

ook voor dames met een 

adres. Spring gerust 

Dorpsstraat 48 Kapellen    03/ 288 65 90
OPEN: woensdag t/m zaterdag van 10-12 13-18 uur

info@btful.com    www.btful.be

 
  

HIJ LIJKT WEL SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.
Toeval? Bij Mazda noemen we het liever Jinba Ittai. Dat betekent in het Japans zoveel als wagen en 
bestuurder die één worden tijdens de rit. Maar dat merkt u pas als u plaatsneemt in zijn smaakvolle 
interieur. Druk de startknop en het gaspedaal in, en in de eerste bocht voelt u precies wat we 
bedoelen. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u.

Prijzen en voordelen geldig t.e.m. 31/05/2018 bij uw erkende Mazda verdeler. Alle info en voorwaarden op mazda.be. Vermelde prijzen BTWi. Uw Mazda dealer treedt op als kredietbemiddelaar. * Contante prijs Mazda CX-5 
SKYACTIV-G 163 pk 6MT Prestige Edition: € 32.290 - € 1.900 korting = € 30.390. Afgebeeld Model Mazda CX-5 Prestige Edition met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv - Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek (onderneming
snummer:406.024.281). ** Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagen -,- l/100 km en de CO

2
-uitstoot --- g/km. Vanaf 01/09/2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

 5,0 – 7,1 (l/100km) NEDC**    132 – 162 (g/km) NEDC**
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)   www.mazda.be

MAZDA CX-5
(SKYACTIV-G 163pk) NU 

€ 30.390*

MAZDHOC8W550_Update_Bromures_Mei_A4_MazdaCX5.indd   1 02/05/2018   18:14

Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.be 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com

1

2

3

5

4

Into theInto the
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BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.be 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.com

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com
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7
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Een unicum in   Griekenland en in de wereld

Een luxueus landschap 
dat zich uitstrekt over 

geurige dennenbossen, 
gouden zandstranden en  
kristalhelder water. Dit is 

de ontzagwekkende 
natuurlijke achtergrond 

van Sani Resort,
de thuisbasis van vijf

meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels 

die wereldwijd 
worden erkend door 

toonaangevende 
reisorganisaties. 

Sani Resort is ‘topluxe’. voor de
 perfecte familietrip 

tijdens de herfstvakantie!

Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 

in de maand
oktober!

Elk van de vijf hotels heeft zijn 
eigen unieke persoonlijkheid: het
bruisende Sani Beach, de verfi jnde 
Sani Club, de ontspannen elegantie 
van Porto Sani, de exclusieve en 
intieme Sani Asterias en de 
volwassen sfeer van Sani Dunes.

Vijf verbluffende eigenschappen, 
allemaal op loopafstand van elkaar, 
maar toch ver genoeg weg om een 
echt gevoel van individualiteit en 
privacy te creëren. Het kloppend 
hart van Sani Resort is de 
eigen jachthaven, Sani Marina, 
omringd door stijlvolle restaurants, 
bars en boetieks.

Het Griekse resort biedt de 
meest luxueuze setting voor een 
intiem en exclusief verblijf met z’n 
tweetjes of een fantastische 
vijfsterren familievakantie. 

Geniet van
de natuurlijke 
omgeving, de zeven prachtige 
stranden en de vijf spa’s. 

Er is geen betere manier om 
de culinaire hoogstandjes van 
Sani te proeven dan met ons 
Dine-Around-programma, 
waarbij de gasten de keuze 
hebben uit 22 restaurants.

BRUISENDE/ZAKENEen unicum in   Griekenland en in de wereld

Nieuw vanaf zomer 2018
• SLIMFIT
Door een programma van op maat gemaakte 
gezonde gerechten, fi tness en luxueuze 
lichaamsbehandelingen, is SLIMFIT ontworpen 
om een stressvolle levensstijl tegen te gaan en 
een verbeterde staat van lichaam en geest te 
bereiken en te behouden. Gasten kunnen kiezen 
uit een 3 of 5 dagen schema als deel van hun luxe 
Sani-ervaring. 
• Chelsea FC Foundation Football Coaching
Kinderen van de hotelgasten kunnen deelnemen 
aan de Chelsea FC Foundation Football Coaching 
onder leiding van de Engelse topclub. Het doel 
is om jonge voetballers van 4 tot 16 jaar te 
motiveren, skills aan te leren en te inspireren 
tijdens fantastische coaching sessies.

Voor meer info over alle mogelijkheden
en reserveringen ga je naar

www.sani-resort.com
info@saniresort.com

+30 23740 99500

FINE DINING FAMILY
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Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche



Ontgiften en afslanken
Weyergans High Care is een gepatenteerde 
combinatie van aromatherapie en 
compressietherapie. Deze body-wrap methode 
wordt al vele jaren met groot succes aangewend 
voor de behandeling van vaak voorkomende 
probleemzones, zoals de maagstreek, de taille,  
de dijen, de bovenarmen, de heupen en de kuiten.

De methode zorgt ervoor dat zowel het vetmetabolisme als 
de bloedsomloop en de lymfecirculatie geactiveerd worden 
en daardoor sla je twee vliegen in één klap. Je verliest de 
centimeters waar je ze graag ziet verdwijnen en zorgt meteen 
voor een grondige ontgifting van je lichaam.

Ile-des-Senses  |  0476 23 07 41  |  Eikendreef 33, Kapellen  |  www.ile-des-senses.be

Er goed 
uitzien

door

Ile-des-Senses

Sla twee vliegen in één klap

Een Weyergans High Care behandeling duurt 1 uur.  
Eén enkele behandeling kost 59 €, maar kies je een kuur 
van 5 behandelingen, dan betaal je slechts 250 €.

Wanneer te gebruiken?
- Detox
- Centimeterverlies
- Cellulite
- Huidverslapping

Wil je meer info?
Aarzel niet en mail naar info@ile-des-senses.be
of bel +32 476/23 07 41.

Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche
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BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

Een uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
Reisbureau Kristof Holidays -  goeiweer
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
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naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

Een uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
Reisbureau Kristof Holidays -  goeiweer
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
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MADISON!

Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     boutique_Madison

Openingsuren: di - za: 10.00 - 18.00 uur  |  zo en ma gesloten

#neuhaus 
#illy

#boutique_madison

Keep calm and get 
hair extensions!

WAAROM HAIR EXTENSIONS?

Helaas heeft Moeder Natuur niet iedereen met dik 
en vol haar bedacht. En wachten kan lang  duren. 
Het is een feit dat menselijk haar gemiddeld 1cm 
per maand groeit. Omgerekend betekent dit dus 
zo’n 5 jaar wachten alvorens we ons doel, om lange 
haren te hebben, kunnen bereiken. Wil je graag op 
een snelle manier lang of meer volume in je haar 
of een leuk accent? Dan maken we graag voor jou 
een vrijblijvende prijsofferte en helpen we je graag 
verder om je droom waar te maken! Welkom.

STAY TUNED & FOLLOW US ON
FACEBOOK, INSTAGRAM & PINTEREST!

‘ ERVAAR DE ZEKERHEID VAN KWALITEIT ’

HET SALON
KAPELLENSTEENWEG 396

2920 KALMTHOUT
03 644 01 80

W
W

W
.H

E
T

S
A

L
O

N
.C

O
M

Bij HET SALON werken we met de beste A-klasse hair 
extension van het merk ‘Great Lengths’. In het kiezen 
van de perfecte hair extensions is een adviesgesprek 
de belangrijkste stap, want de mogelijkheden zijn 
oneindig! Je kan kiezen voor een haarverlenging, een 
haarverdikking, een volumebehandeling, een gedeelte 
verlenging van het haar bv. enkel de pony verlengen, 
een kleureffect, etc.

Beautiful Moments 
Brasschaat

www.beautifulmomentsbrasschaat.be
info@beautifulmomentsbrasschaat.be

0473 11 35 37  |  Like en deel ons op Facebook

Wimperextensions geven je 
langere en vollere wimpers waar 

je bijna geen werk aan hebt. 

Op elk moment van de dag en nacht 
fantastisch mooie, sprekende ogen. 

• Mooie volle en lange wimpers 

• Sexy en Elegant 

• Natuurlijke uitstraling

• Maakt mascara, wimperverf
of wimperkrultang overbodig.

Hormonen verantwoordelijk 
voor overgewicht! 

Onderzoek heeft uitgewezen  
dat onbalans van drie  
hormonen een stofwisselings-
probleem veroorzaakt  
waardoor u moeilijk gewicht  
kan verliezen.

Uw lichaam is uniek dus uw 
afslankingsprogramma dient 
dit ook te zijn! 
 

Daarom gaan wij na een eerste gesprek een gepersona-
liseerd voedingsprogramma opstellen wat uw lichaam  
weer in evenwicht zal brengen, waardoor u op een gezonde 
en verantwoorde manier gaat afvallen en dit onder mijn  
professionele begeleiding. Wij werken enkel met pure  
voeding, geen medicatie, geen maaltijdvervangers.

“Mijn Laatste Dieet” is een gezondheidsprogramma en 
biedt ook een oplossing voor o.a. constante gewichts- 
toename, energietekort, vochtophopingen, maagzuur,  
spastische darm, hoge bloeddruk, hoge cholesterol,  
vermoeidheid.

Bel vandaag nog voor uw gratis consultatie.

Martouginlei 9b, 2930 Brasschaat  |  0474-451.162 
www.mijnlaatstedieet.com   
mijnlaatstedieetbrasschaat@gmail.com



Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen

Tel: 03 665 28 01

OPENINGSUREN 
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot 18.00u
Donderdag van 9.00u tot 20.00u
Zaterdag van 8.00u tot 16.00u

Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen

Tel: 03 665 28 01

Essenhoutstraat 262, Kapellen
03/665.28.01 
Facebook: HaarIdeeKapellen

Travelsets
Vanaf juni zijn de 
welbekende travelsets 
weer beschikbaar!
Ideaal voor in de handbagage tijdens een 
korte stedentrip maar ook voldoende om 
tijdens een langere vakantie de haren in 
perfecte conditie te houden.

De sets komen in 3 smaken:  
- Healing Strength  
- Healing Color care  
- Healing Moisture

Laat maar komen die vakantie!

35



B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17

B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17

36



B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17

37



Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist
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Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

ouder  worden
Voor iets dat eigenlijk 

vanzelf gaat, is

nog best lastig

is geen kunst.

Het is de kunst
ervan te genieten

Ouder  wordenOuder  worden
Joepie,

weer een jaartje
wijzer!

Ouder  worden
Het mooiste wat

je later kunt worden 
is jezelf!

BEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS  •  SPANDOEKEN
 PLAKLETTERS & STICKERS  •   BALLONNEN

 BUTTONS   •  CANVAS  •  RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERK  •  TIJDELIJKE TATTOOS

Vaartstraat 58, Essen  |  03 667 1615

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

10 JAAR                               
Hét adres in de Noorderkempen voor ondernemers, verenigingen en particulieren!

WIJ DRUKKEN OP
BIJNA ALLES

jaar

Like ons op 
www.facebook.com/KappelenBruist

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST



LOOKING/GOOD

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je 
verbrandt en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

LAAT DE HUID eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
ZOEK DE SCHADUW OP tussen 12.00 en 15.00 uur, de 
zon is dan het sterkst.
DRAAG IN DE VOLLE ZON EEN PET OF HOED en gebruik 
een zonnebril met UV-werende glazen om een zonnesteek 
te voorkomen.
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING. Donkere en dicht 
geweven stoffen laten minder UV-straling door. Je kunt dit 
zelf controleren door de stof tegen het licht te houden.
BESCHERM JE HUID met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen waar de stralen intenser zijn. 
Wees ook voorzichtig met medicijnen en alcohol in de zon.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee uur 
weer opnieuw insmeren.
HOUD KINDEREN jonger dan een jaar altijd uit de directe 
zon en gebruik minstens factor dertig.

ZONNEBRILLEN ZIJN MEER DAN EEN FASHION ITEM. 
Het dragen van een zonnebril op zomerse dagen is 
belangrijk om onze gevoelige ogen te beschermen tegen 
de zon. En dat is voor ons weer een goede reden om deze 
zomer een nieuwe, hippe zonnebril aan te schaffen!

Geniet van de Z on,
maar voorkom verbranding!
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HEATSAIL
HEATSCOPE
JARDINICO
KETTLER
MANUTTI
MARZINI
MORSO
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ALFA LIVING
CANADIAN CHAIRS
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FIXFORM
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De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
op energie en water. En inderdaad, dit valt zeker 
onder die noemer, maar duurzaam wonen is meer 
dan dat alleen. Zo heeft het ook betrekking op de 
materialen die worden gebruikt tijdens het bouwen 
van een huis en bijvoorbeeld de keuzes die je 
maakt voor je interieur. Nu heb je op die laatste 
twee zaken niet veel invloed meer als je huis al is 
gebouwd en je er al een tijdje woont, maar alle 
kleine beetjes helpen, dus besparen op energie en 
water is een goed begin. Dit is niet alleen gunstig 
voor je eigen portemonnee, maar je investeert ook 
nog eens in de toekomst.

ZORG VOOR GOEDE ISOLATIE
Dit klinkt waarschijnlijk lastiger of in ieder geval 
duurder dan het hoeft te zijn, want zelfs het 

Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

42
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aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
terugverdient door de energie die je bespaart.

ZONNEPANELEN
Duurzaam wonen kan ook betekenen dat 
je ervoor kiest om zelf energie op te gaan 
wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. 
Heb je zelf geen huis waar dit mogelijk is, 
dan kun je ook investeren in een zonne-
panelen-project, bijvoorbeeld in een collectief 
zonnedak.

WEES ZUINIG
De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
duurzaam bezig.

BRUIST/WONEN

Woon en leef lekker duurZaam



Heeft u een Amerikaanse 
wagen of oldtimer waarvoor u hier 
amper of zelfs geen onderdelen meer kunt 
vinden? Dan is de kans groot dat wij u wél 
kunnen helpen!

Wij zijn gespecialiseerd in onderdelen en accessoires voor 
Amerikaanse voertuigen en oldtimers. Maar ook voor 
carbon onderdelen en accessoires voor Europese Wagens 
(Duitse & Italiaanse) en bepaalde populaire Aziatische 
modellen, doen wij wat we kunnen om u te helpen bij uw 
zoektocht! Wij zijn ook officieel dealer van Borla! Hiervoor 
werken wij met diverse contacten wereldwijd.

Ook voor het transport van voertuigen USA > EU 
kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Naxcar bvba | Heidestraat-Zuid 169, Kapellen
www.naxcar.be | info@naxcar.be | +32 (0)468 32 24 15

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 

reiniging van
 • ramen
 • dakgoten
 • rolluiken
 • veranda’s

Iependreef 3, 2950 Kapellen
ynaxsi@gmail.com

 0473/70 86 81
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reiniging van
ramen, dakgoten,

rolluiken en veranda’s

Iependreef 3
2950 Kapellen

ynaxsi@gmail.com

 0473/70 86 81

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 

1e Verdelingsweg 6  -  4645 RT Putte  -  +31 (0)164 602103  
www.pannenkoeken-restaurant.nl

Specialiteit:
100 verschillende pannenkoeken
• Menukaart met vlees- en visgerechten
• Met mooi zonnig terras en speeltuin
• Gezellig zitje bij de houtkachel
• Een mooie zaal voor al uw feesten

Er zijn  
weer 
mosselen!

Mosselpan 

1,3 kg

€19,50



Verzorging van al uw feesten
Huwelijksfeesten • Communiefeesten 

Recepties • Diners • Avondfeesten 
Banketten • Zakendiners • Jubilea  

Personeelsfeesten • e.d.

In feestzaal De Jachthoorn, bij u thuis of in een 
zaal naar keuze!

Specialiteit: warm en koud buffet, breugheltafel 
en barbeque. All-in formules voor een onbeperkt 

aantal personen! Voor verdere informatie en advies 
staan wij steeds voor u klaar! Privé-parking + tuin met 

speelhoek voor de kinderen.

Koffietafels en burgerlijke diensten in de zaal

15 augustus (Moederdag brunch)
23 september / 18 november

40€ en 55€ all-in
Kinderen 20€ en 25€ all-in

Telkens van 11.00 t/m 15.00 uur
Enkel en alleen door reservatie voor vrijdag 18 uur

“ ’t zal U zeker bekoren !”

Feestzaal ‘De Jachthoorn’ Van Walle - De Bast bvba

Antwerpsesteenweg 153 - 2950 KAPELLEN - Tel.: 03 665 20 38 - GSM: 0496 60 50 65

info@jachthoorn.be - www.jachthoorn.be
Feestzaal ‘De Jachthoorn’ Van Walle - De Bast bvba

Antwerpsesteenweg 153 - 2950 KAPELLEN - Tel.: 03 665 20 38 - GSM: 0496 60 50 65

info@jachthoorn.be - www.jachthoorn.be

‘t Zal U zeker bekoren !

Feestzaal - Traiteur ‘Van Walle Luc’

Feestzaal - Traiteur ‘Van Walle Luc’

Feestzaal Traiteur

dinsdag 12/06
09/06

10 juli en 7 augustus!

BRUNCH



BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Voorjaarsacties

Domotica Pack
Windbeveiliging + zonnesensor + appready

Deze actie loopt tot 30/06/2018

Voor slechts
  €75,-

  i.p.v. €250,-



Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!

BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Voorjaarsacties

Domotica Pack
Windbeveiliging + zonnesensor + appready

Deze actie loopt tot 30/06/2018

Voor slechts
  €75,-

  i.p.v. €250,-
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Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | +32 468 33 74 67 | www.purus.be | info@purus.be

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR 

Vergeet juf of 
meester niet!

Voor al uw ballondecoraties  •  borduurwerk  •  textieldruk  doopsuiker  
communie- en lentefeestpresentjes  •  huwelijkspresentjes   

geschenkmanden  •  pralines  •  wenskaarten… en nog zoveel meer.

Kapelsesteenweg 416, Brasschaat  |  03/345 33 65 |  0468/118 990  |  info@tkadooke.be  |  www.tkadooke.be

Vergeet juf of meester niet

tKadooke
Kapelsesteenweg 416
2930 Brasschaat - Mariaburg
03/345 33 65 of 0468/118990

Openingsuren:
van dinsdag t/m zaterdag doorlopend van 10.00 - 18.00 uur
op zondag - maandag enkel op afspraak



Kreeft 21-06/22-07

Let goed op wie er voorbijloopt, er 

kan zomaar iemand op je pad 

komen. Blijf altijd positief en help een 

goede vriend eens een handje mee, 

dat zal gerespecteerd worden. 

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand staat in het teken van 

werk. Misschien zal je er iets teveel 

voor moeten laten, maar er komt een 

geweldig aanbod op je pad.

Maagd 23-08/22-09

Geniet van een welverdiend succes. 

Ben je alleenstaand? Dan ontmoet je 

misschien wel je zielsverwant. 

Weegschaal 23-09/22-10

Geniet met je familie. Voel ook de 

positiviteit in je relatie. Stel niet al je 

plannen uit tot morgen, je kunt het maar 

beter gedaan hebben!

Schorpioen 23-10/22-11

Deze maand leer jij je echte vrienden pas 

kennen. Daarnaast zal je een enorm 

succes boeken in je carrière.

Boogschutter 23-11/21-12

Neem eens een stap extra en wacht niet 

af. Denk niet altijd alleen maar na over 

je werk, ga er eens op uit om te sporten. 

Ben je single? Houd dan je ogen 

wijd open. 

Steenbok 22-12/20-01

Wees niet bang voor het onbekende. 

Avontuurlijke activiteiten zijn voor je 

weggelegd. Ziek is ziek, wees niet 

wanhopig als je het recht hebt 

om thuis te blijven.

Waterman 21-01/19-02

Er breekt een stabiele periode aan. 

Richt je op zaken die je nog moet 

afronden. Blijf positief, niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor de mensen 

om je heen. 

Vissen 20-02/20-03 

Juni is een positieve periode voor het 

privéleven van de Vis. Je komt de 

ideale partner tegen, laat deze kans 

dus niet door je vingers glippen. 

Ram 21-03/20-04

Reken deze maand op de steun van 

je partner of familie. Let op: er 

gebeuren interessante dingen om je 

heen die je niet wilt missen. Denk 

na voordat je iets zegt zodat je niet 

in de problemen komt.

Stier 21-04/20-05

Je carrière zal deze maand beter 

gaan. Je zult uitblinken in je werk. 

Ook zullen er weinig tegenslagen 

meer komen. Wees sociaal, ga er 

gezellig op uit en ontmoet nieuwe 

vrienden.

H O R O S C O O P
TWEELINGEN 21-05/20-06
In juni krijg je de kans om te laten 
zien wat je in huis hebt. Je komt dichterbij 
het bereiken van je doelen. Neem bij stress 
wel even wat tijd voor jezelf om te 
ontspannen.  
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

is geen kunst.

Het is de kunst
ervan te genieten.

Ouder  worden
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NO LIMITS

Uitblinken 
in design en 
functionaliteit!

● Reeds meer dan 20 jaar!

● Hoge kortingen

● Design & kwaliteit

● Meer dan 50 koelkasten in showroom

● Goede service en advies

● Steeds 2 jaar garantie

No Limits  |  Adam Langenberg   |  Oblatenlaan 11, 2950 Kapellen  |  0475461633  |  www.no-limits.be

Uw specialist in Amerikaanse koelkasten 
en fornuizen van alle grote merken!

 Meer dan 50 koelkasten in showroom

OPEN DEUR: 16 en 17 juni van 10:00 tot 17:00



RIJSCHOOL
Kalmthout:  03/666 70 20
Stabroek:  03/568 88 35
Essen:  03/667 23 16
Sint-Job-in-’t-Goor:  03/663 88 08
Brasschaat:  03/653 53 03
Brecht:  03/313 54 56
Schoten: 03/664 86 28

Wuustwezel: 03/669 96 41 Antwerpen: 03/541 41 01

www.rijschooltnoorden.be            info@rijschooltnoorden.be

De verbeelding 
    van een gevoel

Visual arts Chris Vermeulen  |  www.chris-vermeulen.be
Prinses Elisabethlei 17, Kapellen  |  0032-3 666 94 37 

paintingsvermeulen@gmail.com

“Een schilderij 
brengt leven 
en karakter in 
uw woning”

Wilt u uw woning of 
werkplek verfraaien 
met unieke, 
maar betaalbare, 
schilderijen?

Handelsstraat 29, Essen | +32 (0)3 667 20 47  
www.vanhooydonckessen.be

KNIPBON!
Gratis onderhoudsproduct bij 

afgifte van deze bon 
bij aankoop van min. € 150,- aan tegels



Interieur  |  info@oltzdesign.be  |  www.oltzdesign.be  
03 605 50 05  |  Oltz Frédéric  

DI/ DO/ VR/ ZAT van 10.00 tot 17.00 uur of op afspraak

OLTZ Design gaat de exclusieve 
inrichting doen voor het gelijk-
vloerse appartement in dit gebouw 
met historische beschermde 
gevel. Het voormalige Hotel 
‘Terheiden’ anno 1920, gelegen 
dichtbij centrum Heide Kalmthout.

Het gelijkvloers appartement is 
ideaal voor een ouder koppel, 
wordt luxueus ingericht met 
volledig nieuw beplante tuin.
Voor verkoop is te informeren
op 0486089057.

RIJSCHOOL
Kalmthout:  03/666 70 20
Stabroek:  03/568 88 35
Essen:  03/667 23 16
Sint-Job-in-’t-Goor:  03/663 88 08
Brasschaat:  03/653 53 03
Brecht:  03/313 54 56
Schoten: 03/664 86 28

Wuustwezel: 03/669 96 41 Antwerpen: 03/541 41 01

www.rijschooltnoorden.be            info@rijschooltnoorden.be



Investeer óók...
    IN  EEN BERGVLIET VILLA

UW EIGEN RECREATIEVILLA 
OP LANDGOED BERGVLIET
4  Luxe villa’s op grote kavels (eigen grond)
4    Fraai exterieur en interieur o.b.v. duurzame materialen
4   Zelfvoorzienend qua energieverbruik
4   Uitstekende verhuurpotentie i.c.m. eigen gebruik
4    Unieke combinatie van golf, wellness, horeca- en park-

faciliteiten waardoor hoogseizoen in alle jaargetijden!

4   Alles tot in detail geregeld van verhuur tot beheer
4  Instappen vanaf 100.000 euro, vraag naar meer informatie

Prijzen vanaf € 223.000,- v.o.n. excl. BTW

Bezoek ook  
de modelwoning!

               

Interesse? Kom naar de verkoopdag of neem direct 
contact op met ons verkoopteam! T: 076 - 579 56 64 

bergvlietvillas.nl Landgoed Bergvliet
Salesdreef 2, Oosterhout  |  T: 076 - 579 56 66

Landgoed Bergvliet:  
Al meer dan 10 jaar buitengewoon bijzonder!

START  
BOUW 

 
DEZE ZOMER

20% op 
sopolish en gellak!

“Things are beautiful 
  if you love them”

Oude Heidestraat 6, Kapellen
+32 473 279 487

www.binoir.be • info@binoir.be

“Wie zich mooi voelt,
voelt zich beter”

ACTIE in JUNI

Het Binoir-team
zorgt ervoor dat

ú optimaal wordt
verwend zodat u

weer fris en jeugdig 
voor de dag komt.

Het Binoir-team
zorgt ervoor dat

ú optimaal wordt
verwend zodat u

weer fris en jeugdig 
voor de dag komt.

Oude Heidestraat 6, Kapellen

weer fris en jeugdig 
voor de dag komt.
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INBINDEN VAN  
BOEKEN, DOCUMENTEN 
EN EINDWERKEN

ABSOLUUT TOPWERK, SNELLE SERVICE

03 605 42 67

Dorpstraat 50-2950 Kapellen-België
copyservicecenter@skynet.be
www.copy-service-center.be

Laat u graag uw documenten inbinden in  
een handige bundel of boek? Dit oogt niet  
alleen bijzonder professioneel, maar is ook  
vaak de meest duurzame manier om uw 
documenten te bewaren. Copy Service Center  
in Kapellen biedt u meerdere mogelijkheden

Wacht niet 
langer en bindt 

het in!

COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken

Bel nu 03 430 40 41
www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be

TE HUUR

Bredabaan 424, Brasschaat  |  03 653 10 53
info@bloemenatelierbaccara.be
www.bloemenatelierbaccara.be

Bloemenatelier Baccara



COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken

Bel nu 03 430 40 41
www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be

TE HUUR
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ZATERDAG 23 JUNI
FAMILIEDAG IN HET SUSKE EN WISKE - 
KINDERMUSEUM
Zoek je nog een leuke activiteit voor de hele familie? 
Kom dan naar het Kindermuseum: een uitstap voor 
jong (vanaf 6 jaar) én niet meer zo jong!
Sidonia helpt je graag op weg doorheen het 
museum. In negen kamers, elk met een aparte 
sfeer, kun je met leuke en uitdagende opdrachten 
ontdekken waar Willy Vandersteen de inspiratie 
haalde voor al zijn stripverhalen. Met je eigen 
tekenblad vol inspiratie kun je daarna zelf aan de 
slag gaan op de plek waar Vandersteen en zijn 
medewerkers van de Studio vroeger werkten. 

Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 17.00
Locatie: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Prijs: € 4,00
Organisatie: Suske en Wiske - Kindermuseum  
Reservaties: bel naar 03 666 64 85
suskeenwiske@provincieantwerpen.be

GROOT TUINFEEST MET ROMMELMARKT
ZATERDAG 30 JUNI 2018
Iedereen welkom op ons groot tuinfeest, 
met optredens van Muzarto (10 uur), Vlijt en 
Eendracht (13.15 uur), Hoger Streven (14.45 
uur) en met twirling (16 uur). Doorlopend 
is er kinderanimatie en zijn onze drank- en 
eetkraampjes open.
Loop ook langs de kraampjes van onze 
rommelmarkt, van 9 tot 17 uur. 
Schrijf je tot 15 juni in aan het onthaal van het 
woonzorgcentrum. Per 3 meter betaal je € 6.  
De opbouw start om 7.30 uur.

Zaterdag 30 juni van 09.00 tot 17.00u
Waar: WZC Sint-Vincentius
Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout
Tarief: Gratis
www.uitinvlaanderen.be
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ZONDAG 1 JULI 2018
Wist je al dat het Suske en Wiske - 
Kindermuseum een jaar lang zijn deuren sluit 
voor een totale make-over? Van 1 juli 2018 tot de 
zomer van 2019 wordt er hard gewerkt aan een 
gloednieuwe tentoonstelling voor jong én oud!
De laatste dag gaat natuurlijk niet stil voorbij. 
Daarom sluiten we af met een feestelijke 
braderie voor groot en klein. Een gezellig zomers 
marktje met muziek en volksspelen maken van 
de laatste dag een leuke afsluiter.  
Hier moet je bij zijn!

Wanneer: Zondag 1 juli 2018  
van 10.00 tot 17.00
Waar: Suske en Wiske - Kindermuseum
Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Tarief: Gratis
www.suskeenwiskekindermuseum.be

Willy vandersteen © 2018 Standaard Uitgeverij

VLAANDEREN FEEST
CIRCUSAVONTUUR VOOR DE HELE FAMILIE
ZONDAG 1 JULI 2018
13.15 Voorstelling Hoetchacha (vanaf 4 jaar)
13.30 Doorlopende workshop circustechnieken 
14.15 Voorstelling Pim Pam Pet (vanaf 2 jaar) 
14.30 Straattheater De Gillende Keukenprins 
15.00 Voorstelling Hoetchacha (vanaf 4 jaar)
15.15 Straattheater ‘t Paard van Troye 
15.55 Act van vuur 
16.00 Voorstelling Pim Pam Pet (vanaf 2 jaar) 
16.15 Straattheater Scotch & Sigars 
16.55 Straattheater ‘t Paard van Troye
17.30 Straattheater De Gillende Keukenprins

Zondag 1 juli van 12.30 tot 18.00
Waar: Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
03/380.16.28
cultuur@schilde.be
www.uitinvlaanderen.be
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 Puttestraat,  43         2940     PUTTE-STABROEK           03 / 605 23 65          www.brildesign-ingrid.be

Niet cumuleerbaar met andere promoties.
Voorwaarden in de winkel.

Actie Juni 2018

Wij wensen
 je een
  zonnige
   kijk
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 Puttestraat,  43         2940     PUTTE-STABROEK           03 / 605 23 65          www.brildesign-ingrid.be

  OPENINGSUREN : ma : GESLOTEN
   di :di :di : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   woe : 9-12:00 u. - GESLOTEN
   don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.
   Ook op afspraak.
   Gesloten  op  zon- en  feestdagen.
  Tijdens de schoolvakanties open vanaf  10 u. ipv 9 u.

Niet cumuleerbaar met andere promoties.
Voorwaarden in de winkel.

Actie Juni 2018
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  zonnige
   kijk




