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Bruisende lezer,

Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Van Nunen Woodart en Patisserie Charlotte. Stuk 
voor stuk zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Manuela Kolkman
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nl@nederlandbruist.nl
nl@nederlandbruist.nl
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Bruisende 



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen van 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



Passie en vakkennis 
voor binnen en buitenschrijnwerk

Ertbrandstraat 107, Kapellen  |  0484-745880  |  vannunenwoodart@gmail.com



Waarom exact voor ons kiezen?
- meewerkend zaakvoerder
- ontwerp en realisatie naar de wensen van de klant
- vlotte communicatie en stiptheid
- enkel gebruik van kwaliteitsvolle en duurzame producten
- klant is koning!

Aard van onze werken
- Binnenschrijnwerk,maatkasten,dressings,trappen,binnendeuren,vloeren,…
- Ramen en deuren in aluminium, hout en pvc,vervangen van enkel naar dubbel glas,
 herstellingswerken, rolluiken en zonneweringen,…
- Buitenschrijnwerk, terras en gevelbekledingen,carports,…

Op zoek naar een vertrouwde partner voor uw schrijnwerk?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Graag meer informatie, neem dan zeker  
contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Passie en vakkennis 
voor binnen en buitenschrijnwerk

Neem nu contact op 
voor meer info en een 
vrijblijvende afspraak

0484-745880
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BRUISENDE WINACTIE

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. ‘Liv’in Room 121‘ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een kussen 
babylone - 1 
t.w.v. € 22,-
Mooi zacht kussen 

met zwart wit motief, 

Marrakech style, ecru effen

katoenen achterkant.

B 40 cm x H 40 cm

www.livinroom121.be

VELVET 
KUIPSTOEL 
Zeer trendy met zijn 
velours zitting en 
stalen frame 
Verkrijgbaar in 
6 andere kleuren 
€ 79,-
www.livinroom121.be

HAARDMANDEN EN TASSEN 
Leuke jutten manden en tassen met handvaten 
voor multi gebruik, tweekleurig zwart/naturel 
H 40 cm x B 40 cm € 35,-  |  H 40 cm x B 50 cm 
€ 55,-  |  H 50 cm x B 50 cm € 65,- 
www.livinroom121.be

SFEERLAMP BRONS
Sfeervolle unieke lamp,
met velvet kap 
H 64 cm x diameter 20 cm  
€ 95,-
www.livinroom121.be

win Liv’in R� m 121Stijladvies
vanWINACTIE

Marrakech style, ecru effen

SFEERLAMP BRONS
Sfeervolle unieke lamp,
met velvet kap 
H 64 cm x diameter 20 cm  
€ 95,-
www.livinroom121.be

KUSSEN VELVET 
FRANJES 
Zacht velours kussen met 
exotische print
B 50 cm x H 35 cm
€ 33,- 
www.livinroom121.be

VAAS LEOPARD PRINT 
Mooie vaas in dik glas, luipaard print 
H 36 cm x B 23 cm € 65,-  |  H 40 cm x B 26 cm € 85,-
H 45 cm x B 30 cm €115,- 
www.livinroom121.be

SOFA LYNN 
Zeer trendy en comfortabele zetel 
in bubble uitvoering. Beschikbaar in heel 
veel velvet kleuren en ook andere afmetingen. 
€ 1435,- 
www.livinroom121.be

EMANUEL STOEL 
CHLOË 
Exotische rotanstoel, zwart
B 105 cm x H 155 cm, 
Zithoogte (incl. kussen) 47 cm 
€ 385,-
www.livinroom121.be

SHOPPING/NEWS

Liv’in R� m 121
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Ile-des-Senses  |  0476 23 07 41  |  Eikendreef 33, Kapellen  |  www.ile-des-senses.be

Er goed 
uitzien

door

Ile-des-Senses

Binnenkort is het weer zover en beginnen we een nieuw jaar. 
Traditioneel de periode om geschenkjes te kopen voor anderen,  
maar waarom zou je ook jezelf eens niet lekker in de watten laten 
leggen om de donkere wintermaanden mooi en stralend door te 
komen. Wij helpen je daar graag bij.

LPG en wrappings op basis van beproefde technologieën van Weyergans 
High Care AG helpen je je figuur in orde te houden. Wat de huid betreft, kan je 
bij ons terecht voor behandelingen van verouderende huid, acné, couperose, 
pigmentvlekken, … Uit de vele technieken als microdermabrasie, TDA, 
chemische peelings, mesoporatie, Lift 6 kiezen we samen de meest geschikte 
behandelingen en producten naar jouw specifieke noden en wensen. En terwijl 
we de problemen aanpakken, kunnen we ervoor zorgen dat je er altijd stralend 
blijft uitzien met onze minerale make-up en de cosmeceutische producten van 
Seyo en Contrage.

‘Mens sana in corporis sano’ ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Ook daartoe kunnen we een steentje bijdragen dank 
zij Reiki (een techniek voor energetische zuivering), 
massages, zuurstofbehandelingen e.d.m. Zelfs als je 
eindelijk van die vervelende rookgewoonte af wil, 
of een vriend wil helpen om van die kwaal af te 
geraken, kan je bij ons terecht.

Je zin nog niet gevonden, geen probleem: 
we bieden ook aankoopbons aan vanaf 10 €.

Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ons via mail 
(info@ile-des-senses.be) of telefoon  
(+32 476 230 741). Ons instituut is enkel na afspraak geopend.

Binnenkort is het weer zover en beginnen we een nieuw jaar. Binnenkort is het weer zover en beginnen we een nieuw jaar. 
Traditioneel de periode om geschenkjes te kopen voor anderen, Traditioneel de periode om geschenkjes te kopen voor anderen, 

Nieuwejaarke zoete,…



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

  |  info@dehogeboom.be  |  www.dehogeboom.be

KERST EN OUDJAAR SPECIALS
We bieden u in de maand december mooie menu's voor Kerst en oudjaar in onze zaal. Maar let op 
reserveer tijdig! Kijk op onze Facebookpagina Brasserie De Hoge Boom voor de meest actuele info!

Hoogboomsteenweg 94, Kapellen  |  03/605.84.72  |  info@dehogeboom.be  |    |  info@dehogeboom.be  |  
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Kerstmis komt er weer aan 
en daarbij ook de tijd van 

het gezellig tafelen met 
vrienden en familie. Sluit 

je graag klassiek af met 
een heerlijke kerststronk 
of kies je liever voor een 

stijlvol dessertglaasje?

Geniet van een zoete Kerst

Donksesteenweg 246, Brasschaat  
info@patisseriecharlotte.be

03/645 05 12
www.patisseriecharlotte.be

Bij ons kan je terecht voor allerhande zoete lekkernijen. Met een suiker-, lactose-, of 
glutenvrij dieet, kunnen we eveneens een feestelijk dessertje voorzien.

Een kleine greep uit ons assortiment dat je alvast doet watertanden:
- Proseccomousse met cranberries
- Donkere chocoladepralinémousse met hazelnoten
- Yoghurtpanacotta met citroencrème en bitterappelsienencompote
- Koffi emousse met gecarameliseerde noten
- Witte chocolademousse met exotische vruchten
- Soezenkrans met kerstige krieken

Uitgeput van al dat kerstshoppen? Kom even tot rust met een heerlijk tasje koffi e en een 
gebakje in onze gezellige tea-room. 
Wij wensen je alvast een hartverwarmende eindejaarsperiode, en hopen je te mogen 
verwelkomen in onze winkel in de ‘Patio Donk’!

Geniet van een zoete Kerst
In ons gamma van relatiegeschenken staan de 
alom gekende Godiva pralines of zorgen we voor 
een verfi jnd geschenk. We verpakken met plezier 
een Patisserie Charlotte blikken doos met onze 
befaamde bokkenpootjes of dessertkoekjes.
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Geopend van maandag t/m zaterdag na afspraak.

Maak u klaar voor het eindejaar!

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  03/664.45.88

Vier de feesten in stijl!  
Reserveer tijdig uw afspraak. 

24 & 31 december open 
25 & 26 december gesloten
1 & 2 januari gesloten 

Je vindt het bij Level4 Hair! 

Because we care! 
Net aan de grens in Putte.

Team level 4 wenst u 
een prettig eindejaar!



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
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Liever thuis vieren, maar u heeft geen zin 
om lang in de keuken te staan? Dan kunt u de 

Rascasse kerstmenu of traiteur gerechten komen 
afhalen. Zo kunt u meer tijd spenderen
met uw tafelgenoten. Neem voor meer 

informatie contact met ons op.

Rascasse beleven tijdens 
kerstavond

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

Traditioneel zal Restaurant Rascasse ook dit jaar weer geopend zijn op kerstavond.
U kunt dan komen genieten van een feestelijk zesgangenmenu.

WIJ WENSEN U EEN VROLIJK 
EINDEJAAR, EEN GOED BEGIN EN 
EEN JAAR VOLKOMEN NAAR UW ZIN!

Team Rascasse Kapellen

Gesloten van
26 december

tot en met
7 januari 2019

Van de wiellei 139, Brasschaat  |  0032-483070899     op afspraak

Expert in  
retouches
Broek te lang? Rok te wijd? En zelf niet 
handig met naald en draad? Dan is er 
maar een adres in Brasschaat: Joke van 
J-Dress. En als je er eenmaal bent, laat 
je dan verleiden tot een kijkje in haar 
winkeltje aan huis.

Voor al 
uw retouches 
moet je bij 

J-Dress zijn!
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Finess 
Lingerie, 
een vaste 
waarde in 
Schilde. 

Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di – zat open van 10 - 18 u.
03/383.59.14

Finess Lingerie ’s-Gravenwezel
Wijnegemsteenweg 39/B - ’s-Gravenwezel
Openingsuren: di - zat open van 10 - 12.30 & 13.30 - 18u.
03/685.74.64

info@fi ness.be  |  www.fi ness.be

Extra open voor kerst 
16,23 (12u-17u) 
& 24 (10u-16u) 
Leuke cadeautjes

De bloei van Finess Lingerie vertaalde zich ruim een jaar 
geleden met de opening van een tweede winkel in ’s 
Gravenwezel. Ook hier word je begeleid met deskundig 
advies. Finess Lingerie volgt met enthousiasme de laatste 
trends en luxe styling. De stylistes krijgen continue bijscholing 
en volgen de sociale media. 
 
Met zowel de vaste topmerken als de nieuwe selectie wil het 
Finess-team haar liefde voor lingerie doorgeven. Bij de keuze 
van de collecties staan pasvorm en kwaliteit steeds centraal. 
Naast het uitgebreid assortiment corsetterie (inclusief grote 

maten) en nachtmode, is er ook altijd een ruime keuze aan 
badmode, kleedjes en homewear. Stijlvol, comfortabel en met 
respect voor ieders budget. Uiteraard ook voor ieders situatie: 
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tweede thuis met een gezellige sfeer. 
In de aangename zithoek kan de partner rustig een kopje 
koffi e drinken terwijl mevrouw of meneer past.

De zaak wordt met hart en ziel gerund 
door Isabelle en haar dochters, Dominique 
& Margaux. Samen met Dominique 
(naamgenoot) en Maria is het team 
opgeleide lingeriestylistes compleet.  

Isabelle

Dominique Dominique

Maria
Margaux
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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

Mary Poppins keert terug in de betoverende 
en compleet nieuwe musical. In dit vervolg 
schiet Mary Poppins de Banks-familie na een 
tragische gebeurtenis opnieuw te hulp om 
het plezier en de magie terug te brengen in 
hun leven. Emily Blunt is de perfecte super 
nanny die van elke simpele taak een 
onvergetelijk avontuur maakt. Beleef een 
magische kerst met de hele familie en zing 
en dans met Mary Poppins in deze vrolijke 
en nostalgische musical.
Mary Poppins Returns is vanaf 19 december
te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
VAN DE KANT
IN DE GRACHT

FILMPJE KIJKEN
MARY POPPINS 
RETURNSD

Solange en Richard zijn een 
gelukkig getrouwd koppel. Boven 
aan hun verlanglijstje staat om, 
indien het fi nancieel mogelijk zou 
zijn, een tweede verblijfplaats te 
kopen ergens aan de Belgische 
kust. Als hun droom werkelijkheid 
is geworden, gaan ze regelmatig 
samen genieten van hun stukje 
paradijs op aarde. Richard heeft 
beroepsmatig een zeer 
verantwoordelijke bezigheid. 
Solange daarentegen heeft 
meerdere aandachtspunten en is 
meer wispelturig van aard. 
Komedie van de auteur Walter
Van de Velde.
8-12-2018 t/m 12-1-2019
Meer informatie vind je op 
www.noordteater.be

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win
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DMXBE18020-A3

HUMIDITY BLOCKER
FINISHING SPRAY 150 ml

NU € 22,00

normaal € 27,50

save
€ 5,50

FINISHING SPRAY

DMXBE18020-A3

HUMIDITY BLOCKER
FINISHING SPRAY 150 ml

NU € 22,00

normaal € 27,50

save
€ 5,50

FINISHING SPRAY

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

Op maandag 24 en 
31 december zijn wij 
extra geopend om u 
van dienst te zijn.  
U kunt tussen 8.00 
en 16.00 uur bij ons 
terecht.

Klaar voor de feestdagen?

Maak tijdig  

een afspraak  

voor een feestkapsel 

zodat je stijlvol 

de feestdagen 

doorkomt!



    viervoetersHonden of katten hou je niet tegen als ze spelen. 
Soms komen ze onder de modder weer binnen op 
de zetel liggen. Ze verliezen hun vacht die toch al 
naar alle kanten groeide. Hoog tijd om eens langs 
hondentrimsalon ’t Kefferke in Stabroek te gaan! 
Daar komt je huisdier weer als nieuw naar buiten. 

Snoetjes met persoonlijkheid
Wie smelt er niet voor het snoetje van 
zijn hond of kat? Ze verdienen dan ook de 
allerbeste verzorging. “Katten en honden 
hebben hun eigen persoonlijkheid. Ik vind 
het vanzelfsprekend om de dieren naar hun 
persoonlijkheid te trimmen.” Monika van 
hondentrimsalon ’t Kefferke verzorgt al 3 
jaar onze allerliefste viervoeters. 

Vachtadvies 
“Alle soorten, rassen en groottes zijn bij mij 
welkom!”, vertelt Monika. Ze doet werkelijk 
alles om huisdieren te doen schitteren. 
Van trimmen, knippen en wassen tot 
nagels knippen, oren reinigen en teken 
verwijderen. Monika geeft er zelfs advies 
bij om de vacht te onderhouden. Zo keren 
de honden en katten als ware modellen 
weer naar hun mandje. 

Verwennerij voor

‘t Kefferke Hondentrimsalon  |  Galgenveld 7 A, Stabroek  |  +32 484 34 38 12

Kwispelen
“Ik neem mijn tijd 
om de honden en 
katten echt op hun 
gemak te stellen, 
zodat ze relaxed zijn 
op mijn trimtafel en 
ik mijn job kwalitatief 
kan uitvoeren,” legt 
Monika uit. 
Ze begrijpt als geen 
ander dat de baasjes 
gehecht zijn aan hun huisdieren. “Veel honden kwispelen enthousiast 
omdat ze me herkennen als ze een tweede keer 
terugkomen. Dat maakt mijn job zo mooi.”

Wil je je hond of kat ook eens laten 
verwennen? Bezoek de website 
www.trimsalon-tkefferke.be voor meer 
informatie of maak meteen een 
afspraak voor je huisdier.

BRUISENDE/ZAKEN
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www2.lancome.com 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  be.loccitane.com

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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Gouden
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BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl/fr

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl/fr
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

feestdagen
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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YOUR PARTNER IN SHOES FOR YOUR RIDE

WWW.NAXCARPARTS.COM
 info@naxcar.be

AMERICAN CAR PARTS

ON-ROAD / OFF-ROAD / CLASSICS &  PERFORMANCE

Bring joy to all



I don’t want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don’t care about most presents  
Underneath the Christmas tree

All I want are lights with halo 
More than you will ever know 
Make my wish come true 
All I want are car parts from you

I just want some brand new carbon 
For my car to be the beast 
Make my day a feast 
All I want ‘s a car part bargain

Santa Claus will make me happy 
With some rims on Christmas day 

I don’t want a lot for Christmas 
How about a new exhaust? 
I will really be all loud 
Stand out of the crowd

All I want is here to be found

www.naxcarparts.com

Bring joy to all carfreaks’ hearts

Buy them a present at Naxcarparts. For the one who doesn’t know 
A gift-card is the way to go
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
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TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!

32



TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december

B
ee

ld
: I

ke
a

TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!



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.

Kapsalon Barbette | Bredabaan 372, Brasschaat
03/297 55 70 | 043/19 20 06 | Facebook: kapsalon barbette

Jouw 
stijl, 
onze 
passie

Shop je favoriete 
party outfit bij

Dorpsstraat 48  - 2950 Kapellen
www.btful.be



FONDUE

GOURMET

STEENGRIL

TEPAN YAKI

KAAS EN BREUGELSCHOTELS

RAADPLEEG ONZE EINDEJAARSFOLDER 
OP ONZE WEBSITE

WILD

BEREIDE GERECHTEN 

VERS VLEES, VLEESWAREN 

EN SALADES

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03 66630 00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website



N U  V E R K R I J G B A A R  B I J :

Zeg die eindeloze slapeloze nachten vaarwel en krijg 

eindelijk de rust die je verdient. Deze superkleine en 

comfortabele oordopjes maskeren ongewenst geluid – zoals 

snurkende partners, verkeerslawaai en luidruchtige buren – 

en vervangen dat door geïntegreerde rustgevende geluiden. 

Bovendien blijven ze de hele nacht zitten, zelfs als je op je zij 

slaapt. Ze gaan met één keer opladen tot 16 uur mee en het 

meegeleverde doosje biedt nog één extra oplaadbeurt.

NOISE-MASKING SLEEPBUDS™

Kleine oordopjes, 
een betere nachtrust.

NIEUW

D E A L E R  LO G O
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NOISE-MASKING SLEEPBUDS™

Kleine oordopjes, 
een betere nachtrust.
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Essenhoutstraat 52 - 2950 Kapellen
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Contacteer 
ons voor 

een unieke 
service

OLTZ design 
Dorpsstraat 112, Kapellen
03/605.50.05
www.oltzdesign.be

Het team van OLTZ design bestaat uit 
6 collega’s: Zaakvoerder – interieur 
vormgever – 2 atelier plaatsingsploegen. 
Doordat ieder van ons sterk is in zijn vak 
en vele jaren ervaring heeft, ontstaat er een 
hechte samenwerking waarin een mooi 
eindresultaat en een tevreden klant centraal 
staan. Kwalitatief maatwerk van A tot Z.

Betaalbaar 
kwaliteit 
maatwerk
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Gorlima bvba  |  Nieuwmoer Dorp 47, Kalmthout
03/ 667 41 73  |  info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

WIJ GAAN 
VERHUIZEN!

Om vanuit deze nieuwe locatie u met dezelfde passie en toewijding te 
helpen bij het creëren om van uw huis een thuis te maken. Dit met alle 
vormen van raamdecoratie, van gordijnen tot rollo’s - lamellen - houten 
jaloezieën etc.  Ook voor behangpapier en tapijten kan u bij ons terecht.

Verder blijven wij met onze goede service en gedrevenheid u begeleiden 
om uw thuis compleet te maken.

Linda en Marc

Wij kijken enthousiast uit naar de 
toekomst en zijn trots om mee te 
delen dat we vanaf januari 2019 

onze nieuwe winkel zullen 
openstellen in de Statiestraat 18 

te Kalmthout
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LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende
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Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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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?

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

snert
glühwein
herfst-
gerechten

•
•
•

Extra koopdagen in december van 
10 tot 16 uur op: 
zondag 23, maandag 24, zondag 30 
en maandag 31 december



 

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

 Puttestraat,  43          2940     PUTTE-STABROEK            03 / 605 23 65            www.brildesign-ingrid.be

(*) Niet cumuleerbaar met andere promoties     

Be 
Trendy

and
Look 
Good

-25%
     Ruime keuze
           Geldig t.e.m. 22 december 2018

... ook de bril maakt het verschil

Ingrid Design 
collectie 

  en
ALLE glazen aan

Extra koopdagen in december van 
10 tot 16 uur op: 
zondag 23, maandag 24, zondag 30 
en maandag 31 december



HET NIEUWE MAZDA-GAMMA  
STAAT KLAAR IN DE SHOWROOM.

 3,8 – 7,2 (l/100 km) NEDC  99 – 164 (g/km) NEDC
Geef voorrang aan veiligheid. Milieureglementering (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.

Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeelde modellen in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal: Mazda MX-5 Roadster 
SKYCRUISE, Mazda CX-5 SKYCRUISE, Mazda CX-3 SKYCRUISE, Mazda2 SKYCRUISE, Mazda6 Wagon SKYCRUISE en Mazda3 Hatchback 
SKYCRUISE. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv, Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. 
Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

Een premium gezinswagen, een veelzijdige SUV of liever een trendy stadswagen? Dan vindt u beslist het 
gedroomde model in ons gamma. Maar maakt u gerust zelf uw keuze tijdens een bezoek aan de showroom.

Ontdek alle nieuwe modellen in primeur bij uw Mazda-verdeler!

MAZDHOC8W580_Gammabromure.indd   1 16/08/2018   13:42
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Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com
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Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO



Kristine Sas  |  Boskapellei 45, Brasschaat
kiwifashion31@gmail.com  |  0485-53 14 25

Handmade Naaiatelier
Feestelijke kleding voor jouw speciale dag
Zowel voor de kindjes als voor de mama's.

Handmade Naaiatelier

Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     So_fie77

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

#neuhaus 
#chocolates
#christmas

Love
Joanna&Sofie

MADISON!



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

Kom vanaf januari 2019 gerust 
een kijkje nemen in onze toonzaal 
naast ons magazijn/kantoor op de 
Brasschaatsteenweg 272 te 2920 
Kalmthout.

• Efficiënter werken is mogelijk door 
minder op andere spelers te moeten 
rekenen.  

• Efficiënter werken betekent sneller 
werken met minder kans op 
misverstanden wat het hele proces 
goedkoper maakt.

• Met die filosofie in het achterhoofd 
gaan we zelf met keukens starten.

Wij bespreken samen met u het volledige proces van ontwerp 
tot plaatsing van uw keuken en uiteraard is het voor ons geen 
probleem om ook de renovatie van de keukenruimte zoals 
afbraakwerken, vernieuwen van technieken, het valse plafond 
met de spotjes, de vloer en noem het maar voor u te regelen.



Kerstmenu

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Kreeft & Tomaat

Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!

HC_BRE_ADV_KERST_BRUIST_324x162mm_spread_v2.indd   1 16-11-18   17:14
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Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!
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 Zuidzijde Haven 39 A      Bergen op Zoom       +31 164 213 803      www.verswijver.nl

VERBOUWINGS-
PLANNEN?
“De interieurontwerper die
een stapje verder gaat.”

We hebben tientallen jaren ervaring in de
interieurbranche. Onze bouwtechnische achter-
grond gebruiken we om u ter zijde te staan tij-
dens de hectische tijd van bouwen of verbouwen.
Door goed naar u te luisteren naast onze eigen
visie vormen wij een passend concept.

Bekend van:

Verswijver Interieurconcepten staat naast u in het
ontwerp- en begeleidingsproces. We verzorgen een 
totaal interieur- en exterieurontwerp voor uw gehele 
woning, winkel, kantoorpand, restaurant, school etc.



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

 Zuidzijde Haven 39 A      Bergen op Zoom       +31 164 213 803      www.verswijver.nl

VERBOUWINGS-
PLANNEN?
“De interieurontwerper die
een stapje verder gaat.”

We hebben tientallen jaren ervaring in de
interieurbranche. Onze bouwtechnische achter-
grond gebruiken we om u ter zijde te staan tij-
dens de hectische tijd van bouwen of verbouwen.
Door goed naar u te luisteren naast onze eigen
visie vormen wij een passend concept.

Bekend van:

Verswijver Interieurconcepten staat naast u in het
ontwerp- en begeleidingsproces. We verzorgen een 
totaal interieur- en exterieurontwerp voor uw gehele 
woning, winkel, kantoorpand, restaurant, school etc.
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Absolute Service is een exclusief dienstenchequebedrijf 
waar kwaliteit, stabiliteit en vertrouwen centraal staan.

We streven er naar om het beste bedrijf te zijn in 
onze sector door het leveren van een optimale 
dienstverlening aan onze huishoudhulpen, klanten 
en iedereen die met ons samenwerkt.

Voor bijkomende informatie en aanvragen kan 
u een mail sturen naar info@absoluteservice.be 
Wij nemen snel contact met u op!

Een professionele

Professionele en ervaren huishoudhulp op maat!

Stationsstraat 36, Kapellen  |  03 317 04 70
info@absoluteservice.be  |  www.absoluteservice.be

VIP-hulp op maat?
Absolute Service behandelt u als 
een echte VIP!

Absolute Service werd opgericht 
in 2009. De naam werd niet 
toevallig gekozen: uitstekende 
service en kwaliteit is wat ons als 
dienstenchequebedrijf onderscheidt 
van de concurrentie.u een mail sturen naar info@absoluteservice.be 

Wij nemen snel contact met u op!

OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag: op afspraak
Woensdag t/m vrijdag: 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Voor afspraken telefonisch bereikbaar

Voor een mooi terras kunt u bij ons terecht. 
Bezoek onze mooie toonzaal en 
laat u inspireren. 

Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeusen.be  |  www.mattheeussen.be

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT

Dare to be different



0491 10 76 401  |  info@rzh-service.be  |  www.rzh-service.be

Rolluiken
Wij bieden rolluiken aan met 
aluminium of PVC lamellen. Ook 
manuele bediening met lint of stang 
is mogelijk.

Zonwering
Buitenzonwering heeft als 
belangrijkste functie jou en je woning 
te beschermen tegen licht en 
warmte.

Horren
U zult enthousiast zijn over de 
eenvoudige bediening van deze 
constructies en het elegante design.

Van alle markten thuis!
Geen klus is ons teveel!

Persoonlijke aanpak  -  's Avonds + in 't weekend  
Goede na-service  -  Oplossingen op maat 
Prijs / kwaliteitsverhouding  -  Snelle service

RZH staat voor Rolluiken, Zonwering en Horren (vliegenramen).
 
De focus ligt vooral op het plaatsen, automatiseren en herstellen van deze 
producten. Daarbovenop kunt u terecht voor (binnen-)deuren en 
garagepoorten. We staan klaar voor allerhande klusjes. Durf te vragen, ook 
voor kleine opdrachten mag u ons contacteren. We zijn een kleinschalig, 
lokaal bedrijf. Een persoonlijke aanpak waardoor een goede (na-)service 
gegarandeerd is.

Ook 's avonds en in het weekend staan we voor u klaar.
We bieden een snelle service en passen ons graag aan
aan uw agenda.



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!

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

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 

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI



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 barbecue. 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

10 februari / 17 maart
(van 11:00 tot 15:00)

40€ pp en €55 all-in
Kinderen van 3 t/m 11 jaar : 20€ en 25€ all-in

25 december kerstbrunch
55€ pp en 69,50€ all-in

Kinderen van 3 t/m 11 jaar: 25€ en 32,50€ all-in 
Traiteurlijst voor de feestdagen op de website

12.00 t/m 16.00 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 22/01
20/01

26 februari en 26 maart!

BRUNCH

volledig vernieuwde
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Neem jij Phildar over?

Phildar Kapellen
Hoevensebaan 30, Kapellen  |  03/664 74 12

Na 40 kleurrijke jaren  
geef ik begin 2019 de 
symbolische fakkel over.

In verband met mijn pensioen 
ben ik dan ook op zoek naar een 
persoon die met evenveel passie 
de zaak wil overnemen met steun 
van Phildar en mij persoonlijk.

Ondertussen blijven de breicursussen, die door mij 
gegeven worden, gewoon doorgaan.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in al 
die jaren en wens mijn opvolger evenveel succes in 
deze mooie winkel in Kapellen.

Turo-Turo  |  Heidestatiestraat 37, Kalmthout  |  03 344 91 07  |  www.turo-turo.be

Ontdek de 
Thaise en  
Filipijnse 
keuken

In onze eetgelegenheid 
kun je terecht voor 
Thaise en Filipijnse 
gerechten. Hier kun je ter 
plaatse van genieten of 
ervoor kiezen om er thuis 
lekker van te smullen!

Wat dacht je van 
lekkere verse noodles!

Thaise en 
Ook verkopen  we heerlijk hapjes uit de diepvries!

NED

BELGIE

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

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!



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

A very merry christmas and a 
sparkling new year! 
 
Verras iemand met een origineel 
cadeau! Cadeaubonnen en 
kerstpakketten verkrijgbaar.

Wees er snel bij want op=op!

Het beste idee 
voor uw haar

HAAR IDEE zal  geopend zijn op maandag 24 en  31 december. Maak tijdig  uw afspraak!

NED

BELGIE

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

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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KERSTMARKT ANTWERPEN
8 DECEMBER 2018 T/M 6 JANUARI 2019
Het ideale gezinsuitje is al vele jaren het 
bezoeken van een Kerstmarkt. Wil je er echt 
even uit zijn, maar toch niet te ver van huis 
gaan? Misschien is Kerstmarkt Antwerpen, 
onderdeel van Winter in Antwerpen, dan 
wel de ideale optie. Gezellige kraampjes, 
sfeervolle verlichting, prachtige gebouwen, 
een schaatsbaan, noem het allemaal maar op. 
Kraampjes en stalletjes waar je de mooiste 
kerstspullen kunt kopen en is verdeeld over 
onder andere de Grote Markt, het Steenplein, de 
Suikerrui en de Groenplaats. Ook wanneer je wat 
wilt eten of drinken ben je op de goede plaats.

Wanneer: zaterdag 8 december 2018 t/m 
zondag 6 januari 2019
Waar: Grote Markt, Antwerpen

DEURNE WINTERT 2018
7, 8 & 9 DECEMBER
Ons winterfestival kronkelt al meer dan 10 jaar 
als een lopend vuurtje door Deurne. Telkens 
slaan we onze tenten ergens anders op. Dit jaar 
is Park groot schijn aan de beurt.

Op vrijdag 7 december geven we de aftrap. 
Vanaf 18 u gaat de bar open en staan er 
heerlijke foodtrucks voor je klaar.
Om 19 u is het tijd voor een spectaculaire 
vuurshow van Sprookjes Enzo die de artistieke 
aftrap komen geven van het festival.

Op zaterdag trekken we dan vanaf 16 u alle 
registers open. Concerten, animatie, foodtrucks, 
een streekproductenmarkt, comedy, light my 
bike, een familievoorstelling, vuurlandschappen, 
een vuurshow, gratis schaatsen… tot 22 u valt er 
heel wat te beleven.

Zondag kan je dan in alle rust het park komen 
verkennen.

Wanneer: 7, 8, & 9 december
Waar: Park Groot Schijn, Deurne
Prijs: Gratis

CHALET PAULETTE WINTERBAR
7 T/M 30 DECEMBER
Op je 86ste nog een taverne uitbaten, 
het is niet iedereen gegeven, maar Paula 
Corthouts uit Brasschaat doet het wel!
Deze kwieke dame staat al ruim 50 jaar 
paraat voor de klanten van haar Taverne 
Oud Antwerpen. Over de naam van onze 
winterbar hoefden we dus niet lang na 
te denken. Het is een eerbetoon aan de 
dame des huize.

De winterbar Chalet Paulette zal geopend 
zijn gedurende vier weekenden in 
december, telkens op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Sneeuw of een zalig 
winterzonnetje, we zijn op alles voorzien 
dankzij een transparante tent van 150m2 
die grenst aan de speeltuin van de zaak.
Het geheel wordt daar bovenop 
aangekleed als een waar “winter 
wonderland” en zo omgetoverd tot een 
sfeervolle plek waar je met familie, 
vrienden of collega’s kan samenkomen 
tijdens de gezelligste periode van het jaar.

Locatie: Restaurant Oud Antwerpen, 
Elisalei 55, Brasschaat
Aanvang: 7 t/m 30 december

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
HET XIIIDE WERK VAN ROB VANOUDENHOVEN
ZATERDAG 8 DECEMBER
Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem niet.
Zijn eerste 50 jaar op deze planeet. Hem laten 
vertellen over zijn leven, werk en avonturen. Over XII 
stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en 
proberen te “overleven”. Over hoe zijn eigen 
programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn 
leven ondersteboven heeft gehaald. Over de vork en de 
steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en 
downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top 
en fl op. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 
jaren zijn geweest.
Aanvang: 20u (deuren open vanaf 19u30)
Tickets: 16€ vvk - 18€ kassa

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 16 DECEMBER
Maandelijks organiseert MIMUZE op zondag een 
JAMM SESSIE! Alle muzikanten zijn welkom om vanaf 
18u mee te komen 'jammen' in de concertzaal van 
Mimuze te Kalmthout! Breng zeker uw instrument 
mee want alle muziekstijlen zijn welkom! Heb je zin 
om blues, rock of pop te spelen, of gewoon vrij te 
improviseren samen met andere muzikanten of kom je 
graag gewoon genieten van deze inspirerende muzikale 
avond?
Aanvang: 18u (deuren open vanaf 17u30)
Inkom is gratis

Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda
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gaan? Misschien is Kerstmarkt Antwerpen, 
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wel de ideale optie. Gezellige kraampjes, 
sfeervolle verlichting, prachtige gebouwen, 
een schaatsbaan, noem het allemaal maar op. 
Kraampjes en stalletjes waar je de mooiste 
kerstspullen kunt kopen en is verdeeld over 
onder andere de Grote Markt, het Steenplein, de 
Suikerrui en de Groenplaats. Ook wanneer je wat 
wilt eten of drinken ben je op de goede plaats.

Wanneer: zaterdag 8 december 2018 t/m 
zondag 6 januari 2019
Waar: Grote Markt, Antwerpen

DEURNE WINTERT 2018
7, 8 & 9 DECEMBER
Ons winterfestival kronkelt al meer dan 10 jaar 
als een lopend vuurtje door Deurne. Telkens 
slaan we onze tenten ergens anders op. Dit jaar 
is Park groot schijn aan de beurt.

Op vrijdag 7 december geven we de aftrap. 
Vanaf 18 u gaat de bar open en staan er 
heerlijke foodtrucks voor je klaar.
Om 19 u is het tijd voor een spectaculaire 
vuurshow van Sprookjes Enzo die de artistieke 
aftrap komen geven van het festival.

Op zaterdag trekken we dan vanaf 16 u alle 
registers open. Concerten, animatie, foodtrucks, 
een streekproductenmarkt, comedy, light my 
bike, een familievoorstelling, vuurlandschappen, 
een vuurshow, gratis schaatsen… tot 22 u valt er 
heel wat te beleven.

Zondag kan je dan in alle rust het park komen 
verkennen.

Wanneer: 7, 8, & 9 december
Waar: Park Groot Schijn, Deurne
Prijs: Gratis

CHALET PAULETTE WINTERBAR
7 T/M 30 DECEMBER
Op je 86ste nog een taverne uitbaten, 
het is niet iedereen gegeven, maar Paula 
Corthouts uit Brasschaat doet het wel!
Deze kwieke dame staat al ruim 50 jaar 
paraat voor de klanten van haar Taverne 
Oud Antwerpen. Over de naam van onze 
winterbar hoefden we dus niet lang na 
te denken. Het is een eerbetoon aan de 
dame des huize.

De winterbar Chalet Paulette zal geopend 
zijn gedurende vier weekenden in 
december, telkens op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Sneeuw of een zalig 
winterzonnetje, we zijn op alles voorzien 
dankzij een transparante tent van 150m2 
die grenst aan de speeltuin van de zaak.
Het geheel wordt daar bovenop 
aangekleed als een waar “winter 
wonderland” en zo omgetoverd tot een 
sfeervolle plek waar je met familie, 
vrienden of collega’s kan samenkomen 
tijdens de gezelligste periode van het jaar.

Locatie: Restaurant Oud Antwerpen, 
Elisalei 55, Brasschaat
Aanvang: 7 t/m 30 december

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
HET XIIIDE WERK VAN ROB VANOUDENHOVEN
ZATERDAG 8 DECEMBER
Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem niet.
Zijn eerste 50 jaar op deze planeet. Hem laten 
vertellen over zijn leven, werk en avonturen. Over XII 
stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en 
proberen te “overleven”. Over hoe zijn eigen 
programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn 
leven ondersteboven heeft gehaald. Over de vork en de 
steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en 
downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top 
en fl op. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 
jaren zijn geweest.
Aanvang: 20u (deuren open vanaf 19u30)
Tickets: 16€ vvk - 18€ kassa

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 16 DECEMBER
Maandelijks organiseert MIMUZE op zondag een 
JAMM SESSIE! Alle muzikanten zijn welkom om vanaf 
18u mee te komen 'jammen' in de concertzaal van 
Mimuze te Kalmthout! Breng zeker uw instrument 
mee want alle muziekstijlen zijn welkom! Heb je zin 
om blues, rock of pop te spelen, of gewoon vrij te 
improviseren samen met andere muzikanten of kom je 
graag gewoon genieten van deze inspirerende muzikale 
avond?
Aanvang: 18u (deuren open vanaf 17u30)
Inkom is gratis

Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda
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