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Verfijn je figuur
  Bodysculptor
Bodysculptor is een unieke, 
gepatenteerde & medisch erkende 
afslankmethode ontwikkeld door een 
Franse arts. 

Bodysculptor is uniek dankzij het 
gebruik van Extreem Lage Frequentie. 
E.L.F. velden zorgen voor ongevoelige 
spiercontracties en een gemiddeld 
verbruik van 650 KCAL na 30 minuten. 
De natuurlijke afbraak van vetten, de 
lipolyse, wordt hierdoor gestimuleerd 
ook nog lang na de behandeling. 
De behandeling is bovendien zalig en 
relaxerend! En pakt in eerste plaats de 
viscerale vetten aan!

Januari 
actie 

Bodysculptor!

12 + 3 gratis!

Vraag vrijblijvend een proefsessie aan!



Verfijn je figuur

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat  |  03-272 06 77  |  www.fitentan.be  |  info@fitentan.be  |        Like ons op facebook!  |  info@fitentan.be  |        

• Versteviging van dieperliggende spieren 
• 18 x meer resultaat dan gewone fitness 
• Korte training: 20 min. i.p.v. 90 min. 
• 90% spierstimulatie i.p.v. 30% 
• Zonder grote inspanningen  
• Snel voelbare resultaten 
• Snellere stofwisseling • Strak lichaam  
• Anti-cellulite 
• Strakkere huid • Cardio training 
• Goed tegen spadaderen  
• Zonder gewrichtsbelasting 
• Vermindert rug- & gewrichtsklachten 
• 36.000 spiercontracties in 20 min. 
• Spierversteviging • Ook op probleemzones!

Januari 
actie 

10 beurten 2x gratis, 
20 beurten 5x 

GratisKom vrijblijvend langs voor uw 
gratis proefsessie!
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VOORWOORD/JANUARI

Bruisende lezer,

Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Soy en  
Gorlima bvba. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Manuela Kolkman



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat

SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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Joaillerie



Bodycasting

Het is een absolute trend om een newborn fotoshoot te 
houden waarbij de baby zich nestelt in een afdruk van 
mama’s zwangere buik of de zogenaamde ‘belly bowl’.
Het is de baby’s eerste thuis en staat symbool voor de 
sterke connectie tussen moeder en kind.

Wil je een blijvende herinnering aan je zwangere buik?  
Dan is een casting een mooi cadeau voor jezelf, je 
echtgenote of vriendin. 

Soy, ik ben… Wie ben jij?

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  03 430 43 40  |  mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

Welke cast past bij jou?

Een borstbeeld van je vriend? 
Babyhandjes of -voetjes? Een 
handbeeld samen met je familie of 
geliefde als leuke herinnering, maar 
soms ook wanneer je afscheid moet 
nemen. Bodycasting zorgt voor vele 
mogelijkheden en dat maakt het juist 
zo mooi, uniek en persoonlijk.
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1
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Winterse
must haves

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#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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Winterse
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Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend 
open van 8u tot 18u behalve op donderdag. 

Op zon- en feest dagen open tot 12u30.


Brasschaat-centrum 

Keurslager De Meulder
Het lekkerste gehakt bij

Gehaktvlees is één van de paradepaardjes in ons gamma en je vindt bij ons diverse 
soorten. Voor de productie van ons gehakt maak ik enkel gebruik van Belgisch 
vlees. Het Belgische vlees is van topkwaliteit. 

Controle - De kwaliteit van ons gehakt begint al bij de ontvangst van ons vers vlees. Bij levering controleer ik de 
temperatuur van het verse vlees, of het transport op een hygiënische wijze verlopen is en of de temperatuur van de 

vleesproducten de 4°C niet overschrijdt. Dit is een zeer belangrijke controle, want alles begint bij de 
ontvangst van correcte grondstoffen om een lekker, kwaliteitsvol product te maken.

Bereiding - Bij de bereiding van het gehaktvlees hanteer ik de hoogste hygiënische normen.
Ik zie er op toe dat de koude keten niet wordt onderbroken. Voor het kruiden van het gehakt werk 
ik uitsluitend met hoogwaardige kruiden. Regelmatig worden van onze gehaktproducten ook stalen 
geanalyseerd in een labo zodat ook de bacteriologische kwaliteit is gegarandeerd. 

Uiteraard voldoen al onze gehaktproducten aan de wettelijke voedingswaardenormen.

vleesproducten de 4°C niet overschrijdt. Dit is een zeer belangrijke controle, want alles begint bij de 
ontvangst van correcte grondstoffen om een lekker, kwaliteitsvol product te maken.
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geanalyseerd in een labo zodat ook de bacteriologische kwaliteit is gegarandeerd. 

Uiteraard voldoen al onze gehaktproducten aan de wettelijke voedingswaardenormen.

Als Keurslager sta ik garant voor de kwaliteit van 
al onze producten en in het bijzonder voor ons 

lekker gehaktvlees. Voor al uw vragen over de 
samenstelling en/of allergenen sta ik u graag 

te woord. Smakelijk!
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Het lekkerste gehakt
- komt van uw KEURSLAGER -

Ook na de feestdagen doet uw Keurslager u graag nog iets cadeau!
In de week van 14 tot 20 januari kunt u deelnemen

aan onze unieke spaaractie.

Per aankoop van € 10,- ontvangt u een bonnetje dat 
u kunt inruilen voor 100 GRAM GRATIS GEHAKT.

Dus hoe meer u koopt, hoe meer u 
kunt genieten van het lekkerste 

gehakt van uw Keurslager!

Dan zien we u graag binnenkort!

De bonnetjes kunt u inleveren van
21 t/m 27 januari 2019

Bredabaan 443, Brasschaat  |  03 / 651 .86 .08  |  www.keurslager-demeulder.be

Keurslager De Meulder
Het lekkerste gehakt bij



Ons theater 

“De Polygoon” bruist



De oude cinemazaal, gebouwd in 1922, heeft voor duizenden 
soldaten in Polygoon voor vermaak gezorgd. Nadien was de zaal 
meer dan 50 jaar voor de bewoners van Maria ter Heide een mooie 
ontmoetingsruimte. De gemeente Brasschaat heeft de zaal in 2014 
aangekocht en nu is dit mooie erfgoed gelukkig bewaard voor de 
toekomst en in november weer geopend voor iedereen.
 
Onze theaterzaal, De Polygoon, is gerenoveerd aan de buitenzijde 
en de verwarmingsinstallatie is vernieuwd. Na meer dan 50 jaar 
mocht de oude stookketel met pensioen.
In de podiumzaal kunnen optredens, repetities, filmvoorstellingen, 
cursussen en lezingen worden gegeven.
De Foyer kan worden gebruikt als cafetaria en ontmoetingsplaats.  
Er is ruimte voor buurtwerking en feestjes met een familiaal karakter.

Ook voor tentoonstellingen, hobbyclubs, vergaderingen en kaart- of 
repetitielokaal kan iedereen er terecht.
Vrijwilligers en buurtbewoners, die deel uitmaken van de VZW  
‘De Polygoon’, geven u graag alle inlichtingen om van uw feest een 
gezellige dag te maken.

Op onze website www.depolygoon.com vindt u alle informatie en u 
kunt ons bereiken via depolygoonvzw@gmail.com

Tot binnenkort in DE POLYGOON!

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Twee jaar geleden schreef ik in ‘Brasschaat Bruist’ dat 
er een mooi project op stapel stond in Maria-ter-Heide.
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‘De Polygoon’, geven u graag alle inlichtingen om van uw feest een 

Op onze website www.depolygoon.com vindt u alle informatie en u 
kunt ons bereiken via depolygoonvzw@gmail.com

Twee jaar geleden schreef ik in ‘Brasschaat Bruist’ dat 
er een mooi project op stapel stond in Maria-ter-Heide.

“De Polygoon” bruist
COLUMN/LUTGART SMEKENS
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OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag: op afspraak
Woensdag t/m vrijdag: 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Met eigen plaatsingsdienst!

Grote collectie parket-houtlook-tegels aanwezig 
in onze toonzaal. Bezoek zeker eens onze 
vernieuwde website. www.mattheussen.be

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

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Laat je inspireren door onze mooie vloeren!



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigste voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  “Ik zal heel mijn leven van je houden”.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

WIJ ZIJN 
VERHUISD!
Vanaf 4 januari zetten wij met trots de 
deuren van onze nieuwe winkel voor u open.
U bent van harte welkom om de frisse look 
en creatieve mogelijkheden te ontdekken!

Wij bieden u een oplossing aan voor al uw 
raamdecoratie in een waaier van stijlvolle en 
decoratieve mogelijkheden.
Profi teer van onze jarenlange ervaring met 
kwaliteitsvolle service.

Dit alles vervaardigd in eigen atelier, met 
liefde vakkundig gemaakt en geplaatst.

U bent van harte welkom op ons nieuwe 
adres Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc
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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

Enzyme-Tec. Duurzame ontharing voor alle  
huid- en haartypen.

Enzyme-Tec combineert mesoporatie en speciaal geprepareerde 
enzymen om haren effectief te verwijderen op een duurzame, 
pijnloze en natuurlijke manier.
Een behandeling met Enzyme-Tec bestaat uit drie stappen. 

Stap 1: Met een speciaal ontworpen hars wordt de ontharing 
uitgevoerd. Typisch voor de gebruikte hars is het feit dat hij zich 
hecht aan de haren, niet aan de huid. Daardoor kunnen haren en 
haarwortels gemakkelijk verwijderd worden.

Stap 2: Door mesoporatie worden natuurlijke enzymes ingebracht 
die de vorming van nieuwe haarfollikels tegengaat, zodat geen 
nieuwe haartjes gevormd worden.

Stap 3: Gebruik de Enzyme-Tec Natureal Hair Reduction 
Spray om de vorming van nieuwe haarcellen af te 
remmen.

Deze behandeling is geschikt voor het hele 
lichaam, voor alle huidtypes, ook getatoeëerde en 
getaande huid, en voor alle haartypen, ook voor 
roodharigen.

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.

Nieuw in ons gamma!



De Melkfabriek
Bruinevisstraat 32

4611 HJ Bergen op Zoom (NL)

+31 164 213 805
info@easyspaces.nl
www.easyspaces.nl

BEHANDELRUIMTE

ALL-INCLUSIVE 395,-

v.a.

U huurt bij Easyspaces niet 
alleen een behandel-
ruimte, u kunt daarnaast 
gebruik maken van de WiFi, 
de vergaderruimtes, koffie en 
thee. Alle servicekosten en 
overige huisvestigingskosten 
zijn verrekend in de huur.

Er worden dus GEEN extra 
kosten in rekening gebracht.

Tandheelkundige beroepen gezocht!
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Gezellig en lekker Italiaans tafelen doe je vanaf nu bij brasserie Oregano in 
centrum Brasschaat. Wij staan voor een lekkere, pure Italiaanse keuken met 
dagverse ingrediënten, zowel voor onze hartige als zoete gerechten. Laat 
ons ervaren en ambitieus team jou verwennen met overheerlijke klassieke 
en hippe Italiaanse gerechten, hartige pizza’s en zoveel meer. Je kan bij ons 
ook terecht voor een lekkere espresso vergezeld door vers Italiaans gebak 
en uiteraard niet te vergeten ons huisbereide Gelato. En voor zij die willen, 
afhalen is ook steeds mogelijk bij ons!
Elke dag doorlopend geopend vanaf 10 uur.

Bredabaan 284, 2930 Brasschaat  I  Tel: +32(0)3 651 80 61   I info@oreganobrasschaat.be

    

 

Italiaanse brasserie Oregano opent de deuren

Bredabaan 284, 2930 Brasschaat
info@oreganobrasschaat.be
www.oreganobrasschaat.be
+32(0)3 651 80 61

Iedere 
dag open 

vanaf 
10 uur!



D AGJE UIT
REIS-
HAPPENING

Interessante presentaties over onze 
verschillende rondreizen en de 
laatste dagen van de vroegboekactie: 
€ 50,- korting voor vertrekken in 
april en mei. Gezellig rondkuieren 
in de Zoo van Antwerpen en de 
laatste kans om te genieten van het 
China Light spektakel! De VTB 
Reishappening is open van 10.00 
tot 18.00 uur. We bieden u een 
gevarieerd en doorlopend 
programma aan. Indien u vooraf 
inschrijft, ontvangt u gratis toegang 
tot de VTB Reishappening. Toon 
uw bevestigings-mail aan de kassa. 
Zonder preregistratie betaalt u € 5,-
per persoon aan de kassa.
12 en 13 januari 2019
ZOO Congres Centrum – ingang via 
Carnotstraat 4, 2018 Antwerpen
www.reishappening.be

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT
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Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be

OPENINGSTIJDEN
Showroom

Wo en vr van 9 tot 17 uur
Za en zo van 12 tot 16 uur

Kantoor
Alle weekdagen bereikbaar 

van 9 tot 17 uur

Marco Service is Kachelservice... 
en KachelService biedt u de keuze 

uit een omvangrijk gamma 
kachels. In onze huiselijke 

showroom te Essen bekijkt u diverse 
brandende haarden waardoor u 

letterlijk een voorproefje krijgt van 
de zalige warmte. 

Wenst u levering en installatie? 
Dan maken wij graag
een - vrijblijvende - 

vervolgafspraak bij u thuis.
U koopt een kwaliteitskachel

en daarbij hoort een 
professionele service. Dan geniet 

u met een gerust hart van de 
weldadige warmte van uw kachel.

Verkoop en
installatie van:
• Pelletkachels
• Houtkachels
• Combikachels
• Inbouwhaarden
• Houtfornuizen

Onderhoud van
pelletkachels

We zijn een laagdrempelige studio en bieden yoga aan 
voor iedereen tussen 5 en 99 jaar. Actieve en passieve 
vormen, sportieve of meditatieve vormen. Je kan het 
zo gek niet bedenken, er is altijd een yogastijl die bij 
jou past. Pure krachttraining vind je dan weer in onze 
pilates en fitbarrelessen. Avontuur krijg je in de aerial 
yoga. Meer energetisch werken doe je in de Qigong en 
de Tao yin lessen.

Het concept is uniek, je wandelt binnen wanneer het je 
uitkomt (niet reserveren dus) en je betaalt met één en 
dezelfde beurtenkaart voor al onze lessen. 

Voor en na kan je genieten van een drankje in één van 
onze lounges en shoppen in onze Yogashop.

Wees welkom en ENJOY!

De goede voornemens 
zijn er. Meer en 

meer denken we aan 
onze gezondheid nu 

stress en burnout 
een vaste plaats in 

de maatschappij 
gekregen hebben. 

Kom daarom 
onthaasten in onze 

studio. Bij afgifte van 
dit artikel krijg je  

10 procent korting  
op je 10-beurtenkaart 

of abonnement.

De Yogastudio
AANBOD

Yoga 

Zachte hatha yoga  

Hatha yoga  

Yin yoga  

Kundalini yoga 

Ashtanga yoga  

Vinyasa yoga  

Kinderyoga  

Aerial yoga

Tieneryoga  

Tao yin

Qigong

Meditatie

Pilates

Fitbarre

Kapelsesteenweg 318 2930 Brasschaat  |  info@deyogastudio.be   |  www.deyogastudio.be 
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrowncosmetics.com
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.com  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.com
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.com

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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3

4
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BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.com
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.com
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.com
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www2.lancome.com
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“Kwaliteit, dat krijg je zeker en vast bij Absolute Service! 
Ze doen net dat tikkeltje meer dat het verschil maakt. 
Niet alleen de VIP-hulpen zijn beter, ook de service van 
op kantoor is uitstekend.”
    - B. HAPERS

Wij gaan voor kwaliteit en klantentevredenheid en 
dat is te zien aan de reacties van onze klanten:

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.

Een professionele

Absolute 

Service scoorde 

een 8.2 bij een 

kwaliteits-

enquête!

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

VIP-hulp op maat?

Wenst u een VIP huishoudhulp via ons? Om op maat dienstverlening 
te kunnen aanbieden doen wij graag een intakegesprek bij u thuis.
Wenst u een VIP huishoudhulp via ons? Om op maat dienstverlening 
te kunnen aanbieden doen wij graag een intakegesprek bij u thuis.

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat  |  03/337.15.44

BROOD  - BELEGDE BROODJES - BANKET

WIST JE DAT...
• we op maandag 7 januari verloren 

maandag vieren met overheerlijke 
appelbollen en worstenbroden

• we ook heerlijke en prachtige 
ontbijtmanden maken

• we leuke formules hebben voor een 
lunch tijdens een vergadering

• we ook glutenvrij brood aanbieden
• we elke maand een nieuw en verrassend 

broodje van de maand hebben
• onze koffiekoeken gemaakt worden met 

echte melkerijboter en hoevemelk



MR. BOO
WINNAAR HOSPITALITY  
AWARD 2018 RETAIL
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl



Koningin Astridlaan 43A, Kapellen  |  03/664.35.64  |  info@oogenoor-kapellen.be  |  www.oogenoor-kapellen.be

CONTACTLENZEN

Voor iedereen de beste lens. We werken met alle 
fabrikanten en leveranciers. Dit laat ons toe voor 
iedereen de gepaste lens aan te meten.

GEHOOR (LAPPERRE)

Audiologe Pauline is onze specialist in gehoorzorg. 
Zij is uw vaste aanspreekpunt voor al uw vragen over 
gehoorbescherming en gehoortoestellen. 

LOW VISION

Een ander woord voor slechtziendheid. Indien een 
correctie met bril of contactlenzen onvoldoende is 
en er geen verbetering meer mogelijk is, dan spreekt 
men van low vision. 

Oog en Oor is een speciaalzaak voor het aanmeten van contactlenzen, 
hoorapparaten en low vision toepassingen gelegen te Kapellen. Met toepassing 
van hoogtechnologische technieken en toestellen worden uw hoorapparaten en 
low vision producten perfect aangepast door ons team.

Specialist in oog en oor

Gehoorbescherming nodig?  
 
Je oren beschermen op een 
festival, uitgaan, nachtlawaai, 
snurken van de partner, geen 
water in het oor bij zwemmen 
of douchen? Wij hebben 
gehoorbescherming op maat 
van uw oor. Ook universele 
dopjes hebben wij steeds  
op voorraad.



Meestal geldt wel: hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger 
je ticket. Wanneer vluchten in bepaalde periodes niet 
vol raken, kunnen de prijzen korter voor vertrek wel-
eens zakken. Check zeker ook het vertrekken vanaf 
Brussel, Amsterdam of Düsseldorf. De meeste vluchten 
gaan naar de internationale luchthaven, maar er zijn 
dikwijls voordelige vluchten naar Sanford, wat maar 
veertig minuutjes rijden is van Orlando.

Orlando is dé pretparkhoofdstad van de wereld - ook al krijgt de stad meer concurrentie van 
Dubai en Abu Dhabi - en zeker een must do voor alle achtbaan- en pretpark liefhebbers. 
Hierbij enkele bruisende tips, ondanks dat de ultieme reis voor iedereen verschillend is.

tanken is nog steeds erg goedkoop in de V.S. Reken wel 
de parkinggelden van de pretparken bij je reisbudget. 
Als je in een Disney Hotel verblijft, heb je geen auto 
nodig, omdat het vervoer tussen de Disneyparken heel 
goed geregeld is. 

Vrijwel alle pretparken liggen aan de zuidkant van 
Orlando. Boek je verblijf het liefst in het gebied rond 
Kissimmee, de 192 (een grote straat vol restaurants, 
hotels en shoppingcentra) en International Drive (met 
nog meer restaurants, SeaWorld en Universal). Je hebt 
themahotels, luxe resorts en klassieke motels in alle 
prijsklassen. Voor vijftig euro per nacht slaap je al in een 

Daar aangekomen, kun je het beste een auto huren. De 
afstanden zijn behoorlijk groot en het netwerk van de bussen 
is niet optimaal. Huur je auto al op voorhand en zorg dat hij 
goed verzekerd is, liefst zonder ‘eigen risico’, zodat je de 
eerste euro’s schade niet zelf moet ophoesten. Een auto 
huren is niet duur (vanaf 160 euro voor een week) en 

Orlando
speciaal voor

Meer informatie over Orlando
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

BRUIST/REIZEN

prima driesterrenhotel. 
Ook hier geldt weer: goed 
vergelijken. Grote reis-
organisaties hebben mooie 
prijzen dankzij hun grote 
volume-inkoop. Verblijf je 
langer dan een week, 
dan is het leuk om een 
townhome of villa met 
privézwembad te huren. 
Dat is meestal goedkoper 
dan een hotel, maar ligt wel 
verder weg van de parken. 

EEN MUST
VOOR 
ACHTBAAN-
LIEFHEBBERS

Voor je parkbezoeken is het belangrijk om op voorhand
te plannen welke parken je wanneer gaat bezoeken. 
Er bestaan allerlei passen waarbij je heel wat entree-
gelden kunt besparen en je hoeft dan niet aan 
te schuiven aan de kassa. 

De beste tijd om naar Orlando te reizen, is in het voor- en 
najaar. In de zomermaanden ligt de dagtemperatuur 
gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
korte, fi kse regenbui. Van oktober tot mei zijn de dag-
temperaturen lager en aangenamer. Kijk op de websites 
van de verschillende parken zeker naar de kalenders met 
verwachte drukte, zodat je teleurstelling kan vermijden.

speciaal voor pretparkliefhebbers
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langer dan een week, 
dan is het leuk om een 
townhome of villa met 
privézwembad te huren. 
Dat is meestal goedkoper 
dan een hotel, maar ligt wel 
verder weg van de parken. 

EEN MUST
VOOR 
ACHTBAAN-
LIEFHEBBERS
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gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
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Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81
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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 

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op
www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op
www.nederlandbruist.nl



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar



Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche. Zij heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

Yasmien Beauty Artist 
Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com Master in cosmetische en medische micropigmentatie

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

prachtige techniek om 3-D 
areola’s geheel of gedeeltelijk 
nieuw op te bouwen. Na een 
borstreconstructie, als kers op 

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifiëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte ‘wing’.

Brow art
Areola (tepelhof)
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LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijflief
EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.
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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

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

Hiervoor werken wij met diverse contacten wereldwijd!
(Wist u dat een groot aantal onderdelen uit de USA ook een stuk 
goedkoper zijn dan welke u hier kunt verkrijgen voor diverse merken)

Wij werken meestal op bestelling, wat wij in voorraad hebben staat 
aangegeven in de shop, net als de levertermijn per onderdeel.
De onderdelen aangeboden op onze shop voor Amerikaanse 
voertuigen en de banden die op de website staan zijn slechts een 
selectie van wat wij u allemaal kunnen leveren,

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

Vertel ons welk onderdeel u zoekt en wij bekijken met onze 
internationale contacten wat mogelijk is.

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 

www.NaxcarParts.com

Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in:

●  Onderdelen en accessoires voor Amerikaanse voertuigen en  
 oldtimers
●  Exclusieve Carbon onderdelen voor hoofdzakelijk Italiaanse  
 wagens en sommige andere merken. (Wij zijn officieel dealer  
 van KOSHI Carbon)
●  Borla® Performance Uitlaten voor alle voertuigen
●  Offroad- / All-Terrain banden & White Walls / Redline /  
 Klassieke banden



Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA, Member of Crédit Mutuel Nord Europe, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 

Beobank, uw financiële 
partner in Brasschaat

www.beobank.be

Bij Beobank maken we méér tijd voor u vrij. 

Om naar u te luisteren, uw financiële vragen  

te beantwoorden en u met deskundig advies  

bij te staan.  

Uw Beobank adviseur vindt voor u vast een 

oplossing op maat. Voor een adviesgesprek 

maakt u best een afspraak: zo hoeft u geen 

kostbare tijd te verliezen.
Kim De Wit 

Kantoordirecteur

Welkom bij Beobank

Bredabaan 342, 2930 Brasschaat 
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be 
Beobank NV/SA
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Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Persoonlijk contact  
is de bouwsteen 
voor een goede 

samenwerking! 

• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met 

ouderwetse service

Tel: 03/326.43.46  |  Contact@groep-alpha.com  |  www.alphaverzekering.be   |  Gratis service aan huis

PILATES AND MORE...
Oude Baan 141A, Brasschaat

+32 472 96 03 23
pilatesandmore@hotmail.com

www.pilatesandmore.biz

BEWUST MET 
JE LICHAAM 

OMGAAN

Pilates •
Yogalates •

Barre •
Yin Yoga • 

Vanaf januari 
starten we met 

zwangerschapsyoga!

Ram 21-03/20-04
Jouw mildere toon uit de vorige maand zul je 
deze maand voortzetten. Je krijgt het voor 
elkaar om problemen op een speelse manier 
op te lossen. Gebruik daarbij al je creativiteit. 

Stier 21-04/20-05
De komende tijd zul je meer ruzie hebben 
dan anders, vooral in je relatie. Schrik daar 
niet van, alleen zo kun je bepaalde zaken 
helder krijgen en dat blijft hard nodig. 

Tweelingen 21-05/20-06
Jij bent deze maand uiterst zelfverzekerd als 
het gaat om de liefde. Je voelt je sterk en 
geliefd en je sociale leven draait op en top. 
Jouw zelf vertrouwen groeit.

Kreeft 21-06/22-07
Je hebt wat vage gezondheidsklachten. Geen 
zorgen, de drukte van de laatste tijd kan je 
klachten veroorzaakt hebben en dan gaan ze 
met wat ontspanning vanzelf over. 

Leeuw 23-07/22-08
Deze maand zal je carrière meer en meer je 
aandacht trekken. Je zult heen en weer 
geslingerd worden. Zoek een goed evenwicht 
tussen je werk en je geliefden. 

Maagd 23-08/22-09
Je zet je ideeën om in daden en vooral als 
het gaat om persoonlijke groei toon je veel 
initiatief. Je hebt nu ook duidelijkheid voor 
jezelf wat de doelen in jouw leven zijn.

Weegschaal 23-09/22-10
Refl ectie kan ervoor zorgen dat je weet waar 
je gelukkig van wordt. Vandaar dat het je nu 
lukt om een richting in te slaan die deze 
behoeftes meer kan garanderen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Een onbelangrijke kwestie wordt opgeblazen 
tot een groot probleem. Blijf boven de dingen 
staan en laat dat merken. Laat het niet tot 
een ruzie komen, jij zult het onderspit delven.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Jij bent deze maand in staat om bergen te 
verzetten. Alles verloopt ook veel soepeler 
dan jij had durven dromen. Een zeer 
vruchtbare periode om plannen te realiseren. 

Steenbok 22-12/20-01
Je bent een geboren leider in deze periode, 
je enthousiasme straalt er weer van af. Jij 
geeft nu je leven nieuwe vorm en legt zelf de 
randvoorwaarden vast om gelukkig te zijn.

Waterman 21-01/19-02
Wat jij nodig hebt om te overleven is een 
fl exibele houding om op verrassingen in te 
spelen zodra ze zich voordoen. Durf jezelf te 
zijn, jij hebt namelijk de oplossing al in je.

Vissen 20-02/20-03 
Een probleem waar jij al langere tijd mee 
worstelt, komt in een ander daglicht te staan. 
Je voelt nu dat de tijd is gekomen om tot 
actie over te gaan. 

Steenbok
Jij legt zelf
de rand-

voorwaarden 
vast om 

gelukkig te zijn.

Januari HOROSCOOP
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FILM- & VINYLBEURS
13 JANUARI 2019
We verwelkomen alle fi lm- en platenliefhebbers 
op de achtste editie van de Cinema Roma-
fi lmbeurs. Bij de verschillende standhouders op 
de fi lmbeurs kan je je laten onderdompelen in 
de wondere wereld van het witte doek met oude 
fi lmaffi ches, attributen, foto’s, gadgets, pellicule 
en zoveel meer. Maar ook de liefhebbers van 
vinyl komen aan hun trekken. Lp’s, maxi’s, 
singles en de daarbij horende platenhoezen... 
zowel verzamelaars als koopjesjagers komen aan 
hun trekken.

Daarnaast kan je een kijkje nemen in de 
volledig heringerichte projectiekamer van onze 
voormalige cinemazaal. 

Wanneer: zondag 13 januari 2019
Waar: Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Tickets: 4 euro

MAURO & HOLVOET-HANSSEN
19 JANUARI 2019
Van Debuutprijs tot Cultuur- en Arkprijs: 20 jaar 
na zijn bejubeld debuut Dwangbuis van Houdini 
rammelt (ex-stads)dichter en onnavolgbaar 
troubadour Peter Holvoet-Hanssen als de Iggy 
Pop van de Nederlandstalige poëzie opnieuw en 
als nooit tevoren aan de kettingen van de taal. 
Zingend en klingend evoceert hij zijn poëtisch 
testament Blauwboek. Gedichten voor de grote 
reuzin (Polis). Licht en donker, betovering en 
verstilling, humor en tragiek gaan hand in hand.

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is 
uitgegroeid tot een niets ontziende reus. Daarom 
schiet Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter hulp. 
De legendarische gitarist verklankt als geen 
ander deze dreiging. Mauro onderzoekt mee 
de kracht van het geluid én het woord. Samen 
gaan ze de reus tegemoet, enkel gewapend 
met betoverende klanken en verzen. Kunnen 
zij ‘Goleman’, verbaasd, heel even tot stilstand 
brengen? Of gaan zij zingend en spelend ten 
onder? Een intense, unieke happening.

Aanvang: 20.30 uur
Waar: Cinema Rix, Deurne
Prijs: vvk: 12 euro, kassa: 14 euroEv
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BIG BANG BUURT 
20 JANUARI 2019
Met BIG BANG, een avontuurlijk 
muziekfestival voor een jong publiek, 
verovert Zonzo Compagnie de wereld. 
Onder de noemer BIG BANG BUURT 
trekken ze nu met een mini-versie van het 
festival de stad in.

Zonzo Compagnie maakt intrigerende 
voorstellingen over het werk van 
fascinerende muzikanten en componisten. 
Eerder werd de muziek van John Cage, 
Miles Davis en Luciano Berio uitgepakt en 
aangepakt, nu Johann Sebastian Bach.

Zonzo Compagnie voert in 3ACH twee 
violisten op die je meenemen in de wereld 
van Bach. Ze weven Bachs melodieën 
langs onnavolgbare harmonieën. Ze 
staan midden in een videodecor dat 
door een wonderlijke kinderwereld wordt 
bevolkt. Samen ontdekken ze muziek die 
volgens velen de mooiste is die ooit werd 
geschreven. 3ACH, a stairway to heaven!

Locatie: Deurne Podium, 
Frans Messingstraat 36, Deurne
Aanvang: 14.00 uur
Tickets: 6 euro

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
TOURIST LEMC (TRY OUT) 
VRIJDAG 11 JANUARI
Gemeente Kalmthout haalt, in samenwerking met Club 
Bokal, Johannes Faes, aka den Tourist of nog beter 
Tourist LeMC naar Kalmthout. Als een product van 
zijn omgeving – de Seefhoek, spreekt Johannes Faes 
een aardig mondje Arabisch en Pools. Hij leerde dat 
integratie tweerichtingsverkeer is. Op droefgeestige 
hiphopbeats fi leert en bekritiseert hij de maatschappij. 
“Eigenlijk ben jij hier de toerist, zei een vriend hem 
jaren geleden. Een bijnaam is het nooit geworden. 
Johannes is het dan maar als artiestennaam gaan 
gebruiken. ”Johannes ‘Tourist LeMC’ Faes. Kortweg 
Tourist LeMC
Tickets via www.clubbokal.be

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 13 JANUARI 2019
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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SWIFT

IGNIS

CELERIO 

S-CROSS

BALENO

NU VANAF

8.799 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

10.199 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

14.199 €

1.0L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GL 5 DEURS

1.0L GL 5 DEURS

• LAAG VERBRUIK
• KORTE DRAAICIRKEL
• KOFFER: 254L

• EEN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
• BESCHIKBAAR IN 4X4 ALLGRIP OF 4X2

• ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
• LAAG VERBRUIK

• 1.0L EN 1.4L MOTOR BOOSTERJET
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• LAAG VERBRUIK

• BESCHIKBAAR IN AUTOMAAT
• NIEUWE BOOSTERJET 1.0L MOTOR 

EN DUALJET 1.2L + HYBRID
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• OOK BESCHIKBAAR IN BI-TONE
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com

JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km
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• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
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(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €
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SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km
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S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €
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CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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SWIFT

IGNIS

CELERIO 

S-CROSS

BALENO

NU VANAF

8.799 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

10.199 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

14.199 €

1.0L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GL 5 DEURS

1.0L GL 5 DEURS

• LAAG VERBRUIK
• KORTE DRAAICIRKEL
• KOFFER: 254L

• EEN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
• BESCHIKBAAR IN 4X4 ALLGRIP OF 4X2

• ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
• LAAG VERBRUIK

• 1.0L EN 1.4L MOTOR BOOSTERJET
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• LAAG VERBRUIK

• BESCHIKBAAR IN AUTOMAAT
• NIEUWE BOOSTERJET 1.0L MOTOR 

EN DUALJET 1.2L + HYBRID
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• OOK BESCHIKBAAR IN BI-TONE

MailingPreSalon2019Def.indd   10 20/11/18   18:14

SWIFT

IGNIS

CELERIO 

S-CROSS

BALENO

NU VANAF

8.799 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

10.199 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

14.199 €

1.0L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GL 5 DEURS
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• LAAG VERBRUIK
• KORTE DRAAICIRKEL
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• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
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• MANUEEL OF AUTOMAAT
• LAAG VERBRUIK

• 1.0L EN 1.4L MOTOR BOOSTERJET
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• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• LAAG VERBRUIK

• BESCHIKBAAR IN AUTOMAAT
• NIEUWE BOOSTERJET 1.0L MOTOR 
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• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• OOK BESCHIKBAAR IN BI-TONE
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SWIFT

IGNIS

CELERIO 

S-CROSS

BALENO

NU VANAF

8.799 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

10.199 €

NU VANAF

10.699 €

NU VANAF

14.199 €

1.0L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GA 5 DEURS

1.2L GL 5 DEURS

1.0L GL 5 DEURS

• LAAG VERBRUIK
• KORTE DRAAICIRKEL
• KOFFER: 254L

• EEN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
• BESCHIKBAAR IN 4X4 ALLGRIP OF 4X2

• ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT
• LAAG VERBRUIK

• 1.0L EN 1.4L MOTOR BOOSTERJET
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• LAAG VERBRUIK

• BESCHIKBAAR IN AUTOMAAT
• NIEUWE BOOSTERJET 1.0L MOTOR 

EN DUALJET 1.2L + HYBRID
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• OOK BESCHIKBAAR IN BI-TONE
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com

JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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JIMNY 

CELERIO: CO2 : 99g/km  : 4,3 l/100km - IGNIS: CO2 : 104 - 114g/km  : 4,6 l/100km - BALENO: CO2 : 94 - 115 g/km  : 4,0 - 4,9 l/100km 
S-CROSS: CO2 : 106 - 128 g/km  : 4,1 - 5,7 l/100km - JIMNY: CO2 : 162 - 167g/km  : 7,1 - 7,3 l/100km

  EC GREEN

VITARA

NU VANAF

16.499 €

NU VANAF

15.299 €

1.5L GA

1.6L GL 5 DEURS

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

CELERIO GA 11.799 € 1.000 € 500 € (1) 1.500 € (2) 500 € 8.799 €

IGNIS GA 14.199 € 1.500 € 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 10.699 €

BALENO GL 16.199 € 1.500 € 2.000 € (1) 3.500 € (2) 500 € 10.699 €

SWIFT GA 14.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 10.199 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 15.299 €

JIMNY GA 17.999 € 500 € 500 € (1) • 500 € 16.499 €

AANBEVOLEN 
CATALOGUSPRIJS KORTING ECOGREENPREMIE OVERNAMEPREMIE RECYCLAGEPREMIE PERSOONLIJKE 

CHEQUE NU VANAF

IGNIS Hybrid 18.999 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 1.500 € (2) 500 € 14.499 €

SWIFT Hybrid 19.199 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 13.699 €

S-CROSS GL 19.699 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.199 €

VITARA GL 19.799 € 1.500 € 1.000 € (3) 1.000 € (1) 2.500 € (2) 500 € 14.299 €

• COMPACTE 4X4
• UNIEK IN ZIJN SEGMENT
• BESTE PRIJS PER KILOMETER

• SPORTIEF EN ELEGANT DESIGN
• 6 AIRBAGS STANDAARD
• MANUEEL OF AUTOMAAT EN 4X2 OF 4X4
• BESCHIKBAAR IN 4X4 EN 4X2
• BESCHIKBAAR IN 1.0L EN 1.4L BOOSTERJET

PRIJS ZONDER ECOGREENPREMIE

(1) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig ongeacht de leeftijd. (2) 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. Indien u geen wagen laat verschroten, 
heeft u recht op een overnamepremie en heeft u al met bijvoorbeeld een Celerio 1.0L GA 5 deurs vanaf € 9.799. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Ignis of een Swift Hybride of geldig bij overname van een DIESEL 
voertuig waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam of bij aankoop van een S-Cross of een Vitara Benzine. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de 
eigenaar van het ingeruilde voertuig. 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 brengen 
in specifi caties, kleuren en materialen. Prijs geldig vanaf 1/12/2018 tot 18/01/2019.
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

fiches 
ontspannen

o w c a s i n o x j i 
n i i k t o v g k a d 
t y f n k u y u s w a 
s p i i n a l z r s d 
p p o l c e s k w l k 
a c k k g h n t x f t 
n a n l e l e y e h v 
n p t q g r v s g n k 
e p f r j c e c v p i 
n e c g l p z b j c h 
r b c o x w q k c t t 

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

fiches 
ontspannen

o w c a s i n o x j i 
n i i k t o v g k a d 
t y f n k u y u s w a 
s p i i n a l z r s d 
p p o l c e s k w l k 
a c k k g h n t x f t 
n a n l e l e y e h v 
n p t q g r v s g n k 
e p f r j c e c v p i 
n e c g l p z b j c h 
r b c o x w q k c t t 

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

o
or

de
n

 in
 d

e 
pu

zz
el

 w
eg

. 
H

et
 o

ve
rg

eb
le

ve
n

 w
o

or
d 

is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
u

l v
o

or
  1

 fe
br

u
ar

i
de

 o
pl

os
si

n
g 

in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

  w
w

w
.b

ra
ss

ch
aa

t-
br

u
is

t.
be

HC_BRE_ADV_BRUIST_PUZZEL_162x162_BE_v2.indd   4 17-12-18   16:19

47



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




