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Fortune & Glory | Heidestatiestraat 38, Heide-Kalmthout  |  03 334 76 20  |  fortuneglory@telenet.be

Heb je altijd al een tattoo 
willen laten zetten? 

Spreekt een piercing 
jou wel aan? Spring dan 

zeker eens binnen bij 
Fortune & Glory. Voor 

originele tattoos die net 
dat tikkeltje meer zijn en 

leuke piercings ben je 
hier aan het juiste adres.

Kwalitatieve tattoos en piercings
Tattoos. Fortune & Glory is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Op 
deze dagen kan je binnenspringen om je idee te bespreken en een afspraak te 
maken. Neal streeft ernaar om elke tattoo custom af te leveren, maar natuurlijk is 
de input en het idee van de klant hier zeer belangrijk. Het doel is om een allround 
tattoo zaak te zijn. Of het nu gaat om de naam van een dierbaar persoon of om een 
custom rugstuk... u vraagt wij draaien.”

Piercings. Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag staat 
Jazz van Ardenne mee in de 
zaak. Piercen kan dan zonder 
afspraak. Het doel is de klanten 
opgelucht en met een glimlach 
te laten vertrekken.” Fortune & 
Glory biedt ook juweeltjes en 
andere piercingsieraden aan, 
die Jazz met alle plezier voor je 
vervangt! 

Wil je graag een afspraak 
maken bij Fortune & 
Glory?

Bel hen op 03 334 76 20  
of spring even binnen.

FORTUNE&GLORY



Kwalitatieve tattoos en piercings

Geopend van maandag t/m zaterdag na afspraak.

Extentioniste is een nieuwe reeks van producten die elke 
haarvezel sterk en gezond houdt zodat u eindelijk uw 
gewenste lengte kan verkrijgen.   

Door deze intensieve verzorging zal het haar minder snel 
breken en zullen gespleten punten met 78% verminderen.

Wij geven u graag advies dus start uw 
coachingsprogramma bij Level 4! 

Because we care! 

Net aan de grens in Putte. 

Droomt u van lang haar? 

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  03/664.45.88
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COLOFON

TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam 
Kapellen Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland Bruist 
B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik 
van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van 
deze uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden 
ontleend of aanspraken worden gemaakt. Nederland 
Bruist brengt magazines uit in: De Achterhoek, Alkmaar, 
Almere, Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, 
Brasschaat, Breda, Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, 
Ginneken, ‘t Gooi, Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Kapellen, 
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VOORWOORD/JULI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van De Godevaart en 
Restaurant Rascasse je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...



Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.
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BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen manier. De een 
komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van 
een weekje in de zon op het strand, de 
ander gaat drie keer per week sporten 
en ligt ’s avonds het liefst met een 
goed boek op de bank, weer een ander 
is na een dagje badderen in een 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?





De enige echte computer
winkel in België!

Opkuissessie (groot onderhoud)

Dit houdt in:
Voor particulieren (incl. BTW), tijdelijke 

bestanden verwijderen, bureaublad 
opruimen, programmalijst opschonen, 

opstartprogramma’s nalopen, opstart service 
nalopen, volledige virusscan, malware scan, 

drivers nalopen, Windows updates (geen 
upgrades), koelers proper maken!

BON 
Opkuissessie 

nu € 30,-!
Geldig tot 31 december 2018

Witvenstraat 200, Hoevenen  |  03 605 67 35  |  info@dreampc.be  |  www.dreampc.be

Wij leveren en herstellen
computers / notebooks, tablets, randapparatuur, 

IP camera’s en alarmsystemen.



LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland 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 juli naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.be/shop

Summer
win

in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan 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 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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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.

12



Het perfecte kader
bij Kwadraat

Al 25 jaar is Kwadraat dé referentie op het vlak van inlijstingen. Of het nu over 
schilderijen of foto’s gaat: je kan bij hen voor de perfecte kader terecht.

GROTE KEUZE
Zaakvoerder Dominick Rediers: “Wij 
lijsten alles in. Of het nu gaat over een 
klassiek schilderij, een ets, geboorte-
kaartjes of andere voorwerpen... alles 
is bij ons mogelijk. Zo krijgen we ook 
veel vragen om foto’s op te lijsten, dat 
is zeker toch wel een trend. Eerder dan 
de klassieke schilderijen. Maar ook die 
kunnen we inlijsten op een moderne 
manier zodat het ook in eigentijdse 
interieurs kan passen.”  

Geestenspoor 17/1, Ekeren 2180  |  +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be  |  www.kwadraatonline.be

WERK VERSTERKEN
“Als er iets binnenkomt, is het onze voornaamste bedoeling om het werk te 
kunnen ‘versterken’, dus beter te maken. Daarbij moet dat niet persé de 
meest opvallende lijst zijn, maar degene die zo goed als mogelijk het 
voorwerp ondersteunt. Het belangrijkste is dat wij een verhaal bij de klant 
willen brengen, of het nu gaat over kunstwerken dan wel over voorwerpen 
waar een persoonlijke familiale herinnering aan vasthangt. Een toegevoegde 
waarde, dat willen we zijn”, besluit Dominick. 

Een mooie inlijsting
maakt een werk
compleet

BRUISENDE/ZAKEN

Ook zin om een werk te laten inlijsten?
Kom dan zeker eens langs!



BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,
EEN INTERESSANTE INVESTERING
Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

goudsmid en juwelier

Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
www.flandersdesigners.be
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Verwerking 'oud goud' - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met orgineel design mogelijk

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat
03 652 17 77  |  0497 62 15 62

info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be



“De Kloek ademt muziek”

Zoek je een nieuwe hobby? Het Multifunctioneel Centrum De Kloek in Huijbergen
is de thuisbasis voor heel wat verenigingen. Je kan er sporten, repeteren, vergaderen en 
natuurlijk ook afzakken voor een kopje koffie of een frisse pint. Bij De Kloek kan je je nooit vervelen. 

Al 2 jaar runnen Monica en Fancy het 
Multifunctioneel Centrum De Kloek in Huijbergen. 
Het is een plek waar altijd veel dingen tegelijkertijd 
gebeuren. Dat komt natuurlijk omdat er een 
sportzaal, cafégedeelte, vergaderruimtes en een 
feestzaal zijn, maar ook omdat de dames steevast 
voor ambiance zorgen. Iedereen is welkom om 
zijn hobby uit te oefenen, een kopje koffie te 
drinken of simpelweg de krant te lezen. “Als alle 
muziekgezelschappen tegelijk repeteren, kan dat 
voor een knotsgekke kakofonie zorgen,” lacht Fancy. 

Monica begon ooit in 
een pannen koekenhuisje, 
waar ze al uitblonk in klant-
vriendelijkheid. Fancy zat 
al in het vak als bazin van 
MFC De Biezen in Putte. 
Het synergetische duo sloeg 
de handen in elkaar en nam 
het MFC De Kloek over. Ze 
hanteren dezelfde filosofie, 
want ze geven graag dat 
extraatje aan hun klanten. 
“Als iemand eens even zijn 
verhaal kwijt wil, staat mijn 
luisterend oor altijd klaar,” 
legt Fancy uit. 

Carnaval
“Ik voelde me soms als Puttenaar een vreemde eend in de bijt in 
Huijbergen,” getuigt Fancy. “Een aantal Carnavals geleden, namen 
we als verklede nonnetjes aan de Tiestenprijs deel. Hoewel we niet 
wonnen, werden we wel uitgenodigd door de Grootste Boer en de 
Prins om samen soep te komen eten. Zo gastvrij! Sindsdien voelen we 
ons helemaal thuis in Huijbergen.” Het heeft hen geen windeieren 
gelegd, want ze tekenden onlangs een contract om De Kloek nog 
10 jaar langer uit te baten!
De deur van MFC De Kloek in Huijbergen staat altijd open, 
kom dus zeker eens langs in de Prior Borrekensstraat 1 
in Huijbergen.

BRUISENDE/ZAKEN

MFC De Kloek  |  Prior Borrekensstraat 1 Huijbergen  |  0164 315586  |  06 40135627  |  mfcdekloek@gmail.com

“Een belevenis 
voor jong en oud”

15



DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!

Promo’s bij Brasserie De Hoge Boom

Hoogboomsteenweg 94, Kapellen  |  03/605.84.72  |  info@dehogeboom.be  |  www.dehogeboom.be
Elke dag geopend 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

Eerste WK 
match van 

België
live op groot  

scherm +  

gratis BBQ!



DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr� f
Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN

kidspr� f
HOUD BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD
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Openingstijden  
(na afspraak):  
Dinsdag t/m donderdag: 
8.00 tot 18.00 uur  
Vrijdag:  
8.00 tot 20.00 uur  
Zaterdag:  
7.30 tot 15.00 uur

Haartooi Kuylen  |  Hoevensebaan 73, Kapellen  |  03/665.09.49  |  www.haartooikuylen.be

JOICO Blonde Life producten zijn ontworpen 
om u het meest heldere en stralende blonde 
haar te geven. De producten versterken het 
haar en verminderen de poreusheid voelbaar, 
zelfs al na één behandeling. Met onze 
JOICO Blonde Life producten behoort ook 
kleurvervaging tot het verleden. 

Brightening Shampoo
Deze sulfaatvrije shampoo reinigt het haar 
op zachte wijze en voedt het haar met 
belangrijke bestandsdelen. 
Het resultaat: stralende blonde, gezonde 
lokken!

Brightening Conditioner
Met de lichtheid van een lotion en de kracht 
van een serum laat deze ultra verzorgende 
conditioner blonde lokken herleven. Het 
product laat uw haar stralend glanzen en 
zorgt dat het super zacht aanvoelt. 

Blond, de kleur van de zomer!

DMXBE18015-A3

BLONDE LIFE DUO
Shampoo 300 ml & Conditioner 250 ml

NU € 38,00

normaal € 48,50

save
€ 10,50

DMXBE18015-A5

Het is zomer en dan kleuren de 
dames massaal hun haar blond. 
Blond gekleurd haar heeft extra 
verzorging nodig, daarom staat 
deze maand de JOICO Blonde 
Life Shampoo en Conditioner bij 
ons in aanbieding. 

DMXBE18015-A3

BLONDE LIFE DUO
Shampoo 300 ml & Conditioner 250 ml

NU € 38,00

normaal € 48,50

save
€ 10,50

DMXBE18015-A5
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●  Plat dak  ●  Hellend dak  ●  Leien dak  ●  Gevelafwerking  ●  Zink en koper werken

Of het nu gaat om de integratie van velux ramen 
in de dakpartij of een sarkingdak , wij staan u 
graag bij met raad en daad.  
Verder kunt u bij ons terecht voor de 
daktimmerwerken. 
 
Wij coördineren dan voor u de timmerwerken 
zodat u slechts één aanspreekpunt heeft voor 
uw volledig dak.

Nieuwbouw of renovatie? Wij hebben de kennis 
in huis om elk type dak of project uit te voeren. 

Wij adviseren bij het maken van uw keuze van 
materialen voor de dakbedekking en werken met 
pannen, tegelpannen, natuurleien en eternit leien.

UW HELLEND 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

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 4 juli in première.

 AGJE UIT
FEEST MET 
IJSJES

FILMPJE KIJKEN
ADRIFTD

FEEST MET IJSJES is een 
wekelijks concept tijdens de zomer 
in Het Bos, waar het verplicht is om 
te dansen en ijs te eten! De hele 
zomer lang de leukste danstunes 
en artiesten geprogrammeerd door 
DTM Funk & Het Bos!
Line up: DTM Funk x Fungku, 
DJ KWAK, Abondance Geschut, 
African Diplomat, Afrobot b2b DTM 
Funk, Suze Ijó, Dj Boats, Maverick, 
Yiannis b2b DJ Robin, Joni di 
Paradiso b2b Jo Serrano, Mills / 
Hade / Farid
Entree € 5 en de ijsjes worden 
verzorgd door Otark.
Het Bos, Ankerrui 5/7, 2000 
Antwerpen. Vrijdag 6, 13, 20 en 
27 juli van 23.00 tot 05.00 uur
Meer informatie vind je op
www.hetbos.be/agenda/2018/7/

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95
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Swift Sport: CO2 : 125g/km  : 5,2 l/100km
(1) Prijs zonder opties, korting, overname, stockpremie en recyclagepremie incl. U kunt alleen van de recyclagepremie genieten bij inlevering van een volledige wagen waarvan u eigenaar bent 
en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam. 
De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. De ingeleverde wagen wordt vernietigd via Recycar. Enkel geldig 
op voertuigen besteld vanaf 01/06/2018 tem 31/06/2018. Foto niet contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium behoudt zich het recht om, zonder 
voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan te brengan in specifi caties, kleuren en materialen.

NU VANAF

€ 20.724 
(1)

GEPERSONNALISEERDE OFFERTE
WWW.SUZUKI.BE/NL/NEW-SWIFT-SPORT-5-DEURS

N E W

Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com
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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

Even 
voorstellen…
Michelle is de naam, 
32 jaar en met haar jaren 
werkervaring, spontaan 
karakter en positieve 
instelling versterkt zij sinds 
korte tijd HAAR IDEE.  
Samen gaan we u in de 
toekomst nog beter van 
dienst zijn!

HAAR IDEE zal tijdens 
de zomermaanden juli en 
augustus ook op dinsdag 
gesloten zijn.
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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.com  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.be 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.be
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.com

Zonnige Zomer
5

4

2

1

3
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BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.com  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.be 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.be  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.be

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl

Zomer
9

10

8

6 7
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Professionele ramenwassers of 
poetsbedrijven kunnen bij ons terecht 
voor alle traditionele materialen van bv. 
Unger, Ettore, Vikan, enz.. maar ook voor 
alle materialen ivm OSMOSE bewassing. 
Wij verdelen en plaatsen tanken, stelen en 
borstels van het merk X-line, als transport 
tank met alle benodigdheden of een 
complete tank om zelf Osmose water te 
kunnen aanmaken. We maken graag tijd 
voor een demo of vrijblijvende 
offerte.

Voor de particulieren die 
leven onder het motto "alles wat we 
zelf doen, doen we beter” hebben wij 
ook alle materialen en producten, 
vooral naar het Osmose bewassen 
hebben wij de ideale oplossing. 

Om goede poetsresultaten te verkrijgen, zijn we graag in het bezit van de juiste materialen en 
producten. Onder dit motto hebben we OSMOSERVICE opgestart: een winkel voor de particulieren en 
zelfstandigen die graag werken met professionele en betaalbare materialen en producten.

Voor u hebben wij een trolly ontworpen en hiermee kan u zelf met 
osmose uw ramen, rolluiken, pergola’s en uw auto’s wassen zonder 
strepen na te laten of halsbrekende toeren te moeten uithalen. Met 
onze trolly op 220V of met een 12V accu is dit kinderspel, u kan op 
de begane grond blijven staan en zo uw ramen op de verdieping 
zonder probleem wassen, net zoals een professionele ramenwasser.

Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  |  www.osmoservice.be

Reinigen met osmosewater

TIP van de maand:
Zit er kalkaanslag op je ramen of 
hardnekkige vervuiling, gebruik dan 
een spons met een wit schuurvlak, 
deze zijn speciaal voor op glas.  
Maak het raam en de spons goed 
nat, doe een beetje schuurpasta van 
OSMOSERVICE op je schuurspons, 
wrijf het raam volledig in en ga er 
terug met de raamtrekker over: alle 
aanslag zal verdwenen zijn. Ook 
bruikbaar voor het opkuisen van  
pvc of aluminium raamprofielen.

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag 09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Restaurant Rascasse
Gastronomie in een ongedwongen sfeer
De naam Rascasse doet vermoeden dat het hier gaat 
om een visrestaurant, dat klopt maar deels. Chef-kok 
Erwin behoort weliswaar tot de ‘North Sea Chefs’ en hij 
werkt graag met de vis van het jaar, of met minder 
bekende vissoorten. Altijd in overeenstemming met het 
aanbod en vaak afkomstig uit de Noordzee of de 
Oosterschelde. Maar ook een mooi stukje uitzonderlijk 
vlees of wild in het najaar, altijd door de chef zelf aan tafel 
gepresenteerd, staat op het menu of op de kaart.

Moederdag
Op woensdag 15 augustus wordt er een speciaal 
Moederdagmenu geserveerd. Bij mooi weer kan er 

genoten worden op het gezellig terras. Bij speciale 
gelegenheden kan je de mooi aangeklede extra ruimte 
benutten. Dit vanaf tien personen.

Alles zelf maken
Eén van de basisprincipes van Rascasse is het feit dat 
alles in eigen huis wordt bereid, van brood tot hapjes, 
van voorgerecht tot dessert. Alles wordt vers en à la 
minute gemaakt, rekening houdend met het aanbod van 
elk seizoen. Dat respect voor het product, dat proef je. 
Dat zie je ook in de mooie presentatie van elk bord. 
Dat merk je aan de vaak onverwachte combinaties van 
ingrediënten. 

Kalmthoutsesteenweg 121, Kapellen  |  +32 3 297 94 29
info@restaurantrascasse.be  |  www.restaurantrascasse.be/nl
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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 10/07
08/07

7 augustus en 4 september!

BRUNCH

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

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl
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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
■ Dealer van Hobby 
Caravans: het nummer één 
caravanmerk van Europa. De 
grootste collectie Hobby-
caravans en Fendt-caravans 
van Nederland.

■ Constante voorraad van 
ongeveer honderd gebruikte 
caravans in alle prijsklassen 
en indelingen. Klanten 
ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden.

■ Ruime kampeerwinkel met voortenten en luifels en 
daarnaast alle andere accessoires voor in en rond de 

caravan, camping en vrije tijd. Elke week 
zijn er speciale aanbiedingen met veel voordeel. 

■ Modern BOVAG gecertifi ceerd Service Center.
Alle benodigde apparatuur is aanwezig om u met een 
veilig gevoel op vakantie te laten gaan. Of het nu gaat 
om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel. 
Alles uitgevoerd door keurmeesters, schade herstellers, 
inbouw deskundigen en onderhouds monteurs.

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 
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De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kan je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
Meer informatie over reizen naar La Palma
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kan je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE ZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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Gelegen in een prachtig gerenoveerd pand in 
de oude binnenstad van Antwerpen vinden we 
“de Godevaart”. Tijdens een grondige renovatie 
werd van een oude vishandel een gezellig en 
huiselijk restaurant gemaakt. Door de 
authentieke elementen te bewaren kreeg het 
restaurant een stijlvol interieur mee.

Het meest unieke aan deze zaak echter vinden we 
achterin waar je je echt in de Provence of Toscane 
waant; een prachtige binnentuin, enig in de 
binnenstad, nodigt je uit om op een zonnige middag te 
genieten van een lichte lunch of van een relax diner op 
een zwoele zomeravond.

Daar waar vroeger de Godevaart synoniem stond met 
uitgebreid en exclusief tafelen werd door de nieuwe 

uitbaters besloten resoluut te breken met deze traditie.

De Godevaart biedt nu een eerlijke, eigentijdse keuken 
met dagverse, seizoensgebonden producten. Alles 
draait om lekker eten in een leuke, ontspannen sfeer. 
Meergangenmenu’s hebben plaatsgemaakt voor een 
vaste kaart aangevuld met een aantal suggesties. Zo 
kan je voor de lunch, tussen het shoppen door, perfect 
binnenstappen voor één gerecht!

De tijd dat lekker eten gelijk stond aan uren aan tafel 
zitten behoort tot het verleden, aldus Jeremie 
Landweer, die onlangs de teugels van dit restaurant in 
handen nam.

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

Stijlvol genieten!

De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Zondag en maandag gesloten.

Wilt u echter een groepsreservatie maken,
dan openen wij graag ons restaurant voor u op aanvraag! 
(afhankelijk van aantal deelnemers en budget)
Voor meer informatie hierover kunt u ons altijd bellen of mailen.

DE GODEVAART
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Deze eiken tafels kunnen wij in alle afmetingen, kleuren 
en modellen maken. Inmiddels hebben wij al heel veel 

klanten gelukkig gemaakt met onze mooie tafels. Ook voor 
vergadertafels bent U bij ons op het juiste adres.

Zie ook onze website voor stoelen, kasten, maatwerk enz. 
Kom gerust vrijblijvend langs voor informatie

of bel of mail voor meer inlichtingen.
Wij zijn open van woensdag t/m zaterdag van 9.00-17.00 uur.

UNIANTIEK.BE

WWW.UNIANTIEK.BE  |  jacqueline@uniantiek.be  |  Frans de Peuterstraat 20, 2950 Kapellen  |  03-6640228

Wilt u ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 0477-841299

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



“UW GEZONDHEID IS  
ONZE PASSIE”

Ertbrandstraat 235, Putte-Kapellen  |  + 32 (0)3 313 50 72  |  info@corpusfit.be  | www.corpusfit.be

Van sportrevalidatie tot manuele 
therapie en kinesitherapie bij 
chronische aandoeningen. Door de 
grote fitnessruimte kunnen we 
patiënten goed helpen, bijvoorbeeld  
met actieve revalidatie. We zijn in staat 
om mensen op alle gebieden beter te 
maken en dat is uiteindelijk ons doel.

Afspraak maken? 
Bel met Corpus Fit op (0)3 313 50 72 of 
stuur een mailtje naar info@corpusfit.be.  

U kunt ook het contactformulier op de 
website invullen: www.corpusfit.be. 

fitnessUniek in de regio

    onder begeleiding
Meer mogelijk  

met revalidatie. 
Onze core  

business is 
kinesitherapie en  
revalidatie. Op de 

benedenverdieping 
kunnen patiënten  

bij ons terecht  
voor allerlei  

soorten revalidatie.

www.corpusfit.be

Wacht niet  
langer en 

contacteer  
ons!



LOOKING/GOOD

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES of zelfs pigment-
vlekken veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso geen 
geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag enkel 
deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, omgeven 
je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat het al te 
opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer heerlijk 
subtiel jouw favoriete geur!

De geur van
      de Z ome r
Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. 
We vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, 
kruidige parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

Gebakjesdag!

Twee buizerds laten zien hoe je je 
vleugels spreidt, ze zweven hoog 

boven de picknicktafel.

In het zonnetje met een kop thee 
en gebak evalueren we. Nemen we 
je intakepapieren nog eens door en 
blijkt alles te zijn veranderd, je bent 

gelukkig, je bent waar en wie je  
wilt zijn.

We nemen afscheid, voor hier en nu.

Spreid je vleugels en vlieg!

Ik ben één telefoontje bij je vandaan!

Life coach, coach for life!

im-POSSIBLE Coaching Jolanda Neefs
Coaching, Counseling & Care  

0031-(0)648267375
www.im-POSSIBLE.be

IM-POSSIBLE COACHING 
JOLANDA NEEFS

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!
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Put your body,
                     in good hands...

Zandvlietse Dorpstraat 81 1, Antwerpen 
+32 (0) 35 027 475  |  +32 (0) 468 320 432

info@yazu-massage.be

Bij Yazu geloven wij
dat lichaam en geest 
een geheel vormen.

 Ervaar eigenhandig de 
lichamelijke en geestelijke 
ontspanning die Yazu te 
bieden heeft in een 
persoonlijke, kleinschalige 
en huiselijke sfeer. 

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.

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 JULI

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.



Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Oud A

elk seizoen nieuwe suggesties
Ze zijn er weer! Hollandse maatjes&

De mosselen bodemcultuur!
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Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

0032-3-6058485  |  www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 
naam. Deze zaak draagt een mooie geschiedenis en 
dat weerspiegelt zich in de karaktervolle brasserie. 
Bovendien hangt er een gezellige sfeer, krijg je een zeer 
hartelijk ontvangst en bieden zij uitstekende service!

Zie je een bezoek aan ’t Koetshuis ook zitten? 
Bezoek de website voor meer informatie of loop 
eens gezellig binnen!

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

Een gezellige 

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

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

Wij zullen open zijn tijdens de bouwvakantie!

KNIPBON!
Gratis onderhoudsproduct bij 

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

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.

BOEDING

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

Zomeracties

GRATIS windbeveiliging op 
zonnetenten

Zolang de voorraad strekt



BOEDING

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

Zomeracties

GRATIS windbeveiliging op 
zonnetenten

Zolang de voorraad strekt
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Honden of katten hou je 
niet tegen als ze spelen. 
Soms komen ze onder 
de modder weer binnen. 
Ze verliezen hun vacht 
die toch al naar alle 
kanten groeide. Hoog 
tijd om eens langs te 
gaan bij Monika! Daar 
komt je huisdier weer 
als nieuw naar buiten. 

Verwennerij voor
viervoeters

‘t Kefferke Hondentrimsalon
Galgenveld 7 A, Stabroek  |  +32 484 34 38 12
www.trimsalon-tkefferke.be

Voetreflexioloog Peggy  |  Geestenspoor 15/1, Ekeren
peggy.vdg@gmail.com  |  0479-716 366

               Facebook: Voetreflexioloog Peggy

Één keer liken + één keer 
delen is 10% korting op 
uw eerste behandeling  
van 1,5 uur.

Welkom mannen en 
vrouwen, baby’s, 
studenten… Van 0 tot 99+

Voor iedereen een extra!

Voetre�exologie
FACEBOOK ACTIE!

for expedition and more

...be adventurous!
Nieuwe Markt 38/40, Roosendaal • 06 - 290 33 435 

info@rebeloutdoor.nl • www.rebeloutdoor.nl

Pinewood • Sasta • 101 • Walther • Leatherman 
Cold Steel • MFH Owny • Hubertus Gold Dog 

Copenhagen • en nog veel meer!

Rebel Outdoor: dé winkel voor 
liefhebbers van outdoor!

Alles voor hiking, camping, survival en fi etsen.  
Reisvoedsel op lang houdbare basis, buitensport-

artikelen zoals bogen en kruisbogen, jacht- en 
dumpkleding, jachtgereedschap, 

outdoorkleding... Teveel om op te noemen!

Bezoek onze webshop of kom 
langs in onze winkel!



colora kalmthout 
Kapellensteenweg 214 | T 03 644 92 01 | colora.kalmthout@colora.be 
openingsuren: ma-vr 9u-18u | za 9u-17u 

colora kapellen 
Hoogboomsteenweg 108 | T 03 664 64 08 | colora.kapellen@colora.be 
openingsuren: ma-vr 9u-18u | za 9u-17u 

Zoek je verf 
die tegen een 
stootje kan?

op alle verven
ZOMERACTIE 13-14 JULI
-10%
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34TH INTERNATIONAL DANCE COURSE 
ANTWERP
T/M 7 JULI 2018
De International Dance Course Antwerp biedt 
sinds 34 jaar een professioneel onderricht 
voor de amateur en professionele dansers en 
docenten. Er zijn zeker lessen voor jouw niveau 
en leeftijd! Tijdens de stage worden elke dag 
meer dan 40 opbouwende danslessen gegeven.
De lessen hebben elke dag plaats en dit 
gedurende 8 dagen. Het doel is techniek bij te 
brengen op een leuke manier. Ben je beginner, 
gevorderd, semi-professional of professional? Er 
zijn lessen voor iedereen!

Wanneer: t/m 7 juli 2018  
van 10:00 tot 17:00
Waar: Meistraat 2 2000 Antwerpen
www.dansstage.be

FIESTA EUROPA ANTWERPEN
18 T/M 22 JULI 2018
Fiesta Europa, de gezelligste en authentiekste 
Europese sfeermarkt, toert rond in Vlaanderen 
en omstreken.
Op 18, 19, 20, 21 en 22 juli strijken 
de marktkramers van de Europese 
specialiteitenmarkt Fiesta Europa neer in 
Antwerpen. 
Het bonte gezelschap brengt naar goede 
gewoonte allerhande culinaire specialiteiten en 
ambachtelijke producten mee uit alle hoeken 
van Europa.
Uiteraard genieten we ook weer van een natje en 
een droogje op ons terras met Live muziek.
Ook de kleinste rakkers kunnen zich weer 
uitleven op onze springkastelen.

Nieuw dit jaar is de avondmarkt op 18 juli: 
die avond kunnen de bezoekers tot minimum 
22u00 genieten van alle lekkers en moois.

Wanneer: 18 t/m 22 juli 
Waar: Groenplaats 2000 Antwerpen
Tarief: Gratis
www.fiestaeuropa.eu
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ZONDAG 29 JULI
'Lambermontmartre aan het Museum' is een 
internationale ontmoetingsplaats voor schilders, 
tekenaars en fotografen. Onder kleurrijke 
parasols tonen honderden exposanten hun 
werk. In 13 jaar groeide de markt uit tot een van 
Europa's grootste schildersmarkten. De markt 
trekt duizenden bezoekers en honderden 
exposanten. De sfeer is ongedwongen, 
nonchalant, à la Montmartre.
Live muziek, musette, accordeon en een 
zuiderse bar zorgen voor een zomerse ambiance 
rond het museum. 

Zondag 29 juli van 12.00 tot 17.00
Waar: Leopold de Waelplaats 2000
Tarief: Gratis
www.lambermontmartre.be

DE VROEMFABRIEK
SPORT & RECREATIE IN EDEGEM
Tijdens de zomermaanden kun je hier lekker 
rondcrossen op elektrische crossbikes! 
Kijk voor meer informatie op:  
www.facebook.com/DeVroemfabriek

ERLA AIRSOFT FACTORY
SPORT & RECREATIE IN EDEGEM
Erla Airsoft Factory, met 10.000 m2 het grootste 
airsoft terrein van de Benelux waar iedereen 
avontuur, spanning en actie wil beleven!  
Kijk voor meer informatie op:  
www.facebook.com/erlapewpew
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Oog voor detail

Draaien jouw 
ogen soms 
VIERKANT? 

Ontspannen ogen in een digitale wereld

U kijkt vaker naar een scherm dan u denkt. Langdurig 
schermgebruik kan oogvermoeidheid veroorzaken, en al na 
twee uur kunnen symptomen als oogirritatie, troebel zicht 
en hoofdpijn optreden.

Sync III brillenglazen zijn speciaal ontworpen om oog-
vermoeidheid door intensief gebruik van digitale schermen 
tegen te gaan en verbeteren het visueel comfort. 

Vraag uw vakopticien hoe Sync III brillenglazen uw ogen 
kunnen ontspannen in een digitale wereld. 

Onze ogen zijn niet gemaakt voor schermen. 
Sync III brillenglazen zijn dat wel.  

  OPENINGSUREN : ma : GESLOTEN
   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.




