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Nieuw
in Kapellen! 

Mon Bébé, onze baby -en kinderspeciaalzaak, is in december 2018 
opnieuw geopend aan de Dorpstraat 36 te Kapellen.

We hebben alles in huis om de voorbereiding op de geboorte van je 
kindje compleet te maken. Je kan bij ons terecht voor:

- Geboortelijsten (steeds vrijblijvend advies)
- Kleertjes voor de allerkleinsten tot 6 jaar
- Baby artikelen groot en klein
- Educatief speelgoed
- Kinderwagens
- en nog veel meer...

“Bij ons staat persoonlijke klantenservice hoog in het vaandel. Bij 
Mon Bébé ben je een klant en geen nummer. We willen de mensen 
het gevoel geven dat ze met al hun vragen over producten bij ons 
terecht kunnen. Kwaliteit van de artikelen is bij ons ook belangrijk, 
zo werken we met verschillende merken die 100% organisch zijn. 
Uiteindelijk draait het om de toekomst van onze kinderen en daarom 
kan ons materiaal niet duurzaam en gezond genoeg zijn. Daar doen 
we het voor”, aldus Nicky.

Wil je graag meer weten van deze unieke baby- en 
kinderspeciaalzaak? Kom dan zeker eens langs.

Tot gauw in onze nieuwe winkel, Nicky.
Je kan ons vinden in de Dorpsstraat 36, 2950 te Kapellen

Passie voor kinderspullen
Dromen werd denken,
denken werd durven,

durven werd doen.



BRUISENDE/ZAKEN

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

 03-294 54 22 - 0472-693 223    

Solden!

Graag stellen wij jullie 
onze nieuwe winkel voor!
Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
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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 Van Nunen Woodart 
en Haar Idee. 

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
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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



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

Kwadraat levert maatwerk op 
basis van een professioneel 

overwogen lijstkeuze zodat uw 
kunstwerk geoptimaliseerd wordt. 

Hierbij wordt zowel rekening 
gehouden met het kunstwerk zelf 
als met het interieur waar het zal 

terechtkomen.

Bij Kwadraat bekijken we het werk en de omgeving waar 
het werk moet komen te hangen en stellen dan samen 
met u de geschikte lijst samen. Achter elk werk zit wel 
een verhaal en daarom nemen we ruim de tijd om dit 
verhaal mee in de inlijsting te verwerken. Daar komt ook 
nog bij kijken dat we het werk zo lang als mogelijk willen 
beschermen voor allerlei schadelijke omgevingsfactoren. 

Bij Kwadraat heb je keuze uit meer dan 500 verschillende 
lijsten. Van barok tot strak aluminium in alle mogelijke 
kleuren en vormen.

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

Een oude baroklijst, een strakke aluminiumlijst, een 
lijst in hout of toch een fleurig lijstje? Bij Kwadraat heb 
je een ruime keuze voor alle soorten werken.

Een lijst maakt het werk
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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,…

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

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

Neem nu contact op voor meer info en een vrijblijvende 
afspraak via 0484-745880 of onze website!

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
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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

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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De enige echte 
computerwinkel in België!

Wij leveren en herstellen computers / notebooks, tablets, 
randapparatuur, IP camera's en alarmsystemen.



Promo’s bij Brasserie De Hoge Boom

Hoogboomsteenweg 94, Kapellen  |  03/605.84.72  |  info@dehogeboom.be  |  www.dehogeboom.be
Elke dag geopend van 10.00 - 23.00 uur

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

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

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

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

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

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

ELKE MAANDAG Steak met frieten €15,-

ELKE DINSDAG Vispannetje met puree €16,-

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

ELKE DONDERDAG Mosselen met frieten €16,50

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

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

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

Kom gezellig 

naar onze 

WINTERBAR!
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Bosduinstraat 51, Wuustwezel  
03-4256091 
info@ecoflames.be
www.ecoflames.be

Grote keuze 
kwaliteitsmerken zoals:
- Dru
- Faber
- Spartherm
- Dik geurts
- Lotus
- Hergom
- Rika

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u 
terecht voor alle types 
kachels.  
Wij verkopen o.a. 
pelletkachels, houtkachels 
en -haarden, gashaarden 
en -kachels en elektrische 
sfeerverwarming.



Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar 
ook gezelligheid uitstraalt? Dan 
moet u bij Ecoflames zijn. We zijn 
gespecialiseerd in de verkoop 
en installatie van diverse soorten 
kachels en haarden in alle stijlen.

Blader door onze website en ontdek 
ons zeer uitgebreid aanbod kachels 
en haarden met verschillende 
verbrandingsmethoden.  

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst 
u meer informatie? Aarzel niet, kom 
eens langs of neem contact op.

Dé haard 
voor jouw 
huis!
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Wat maakt deze spray zo bijzonder?
• Gezonde en veilige tanning zonder blootstelling aan schadelijke  
 uv-stralen van zon of zonnebank
• Makkelijk zelf aan te brengen
• Droogt snel en zonder vlekken
• Tot 5 dagen een zomerse teint
• Geschikt voor alle huidtypen
• Eén flacon is tot 60 keer te gebruiken voor gezicht,  
 hals en decolleté of 8 tot 10 keer voor het gehele lichaam
• Geeft een puur en egaal resultaat, dus geen worteleffect
• Natuurlijke en voedende ingrediënten, waaronder aloë vera en ginkgo
• Dermatologisch getest en vrij van parabenen
• Vegan en niet getest op dieren
• Bevat geen drijfgas

Je vindt het bij Level4 Hair! 

Because we care! 
Net aan de grens in Putte.

Nieuw bij Level 4 Hair!

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  03/664.45.88Geopend van maandag t/m zaterdag na afspraak.

De award-winning Natural Tanning 
Spray werkt snel en eenvoudig. 

De bruiningsspray is gemakkelijk 
zelf aan te brengen en zorgt voor 
een gezonde, natuurlijke en egaal 

gebruinde huid. Het luxe product is 
verrijkt met plantaardige, voedende 

en pure ingrediënten waaronder 
Aloë Vera en ginkgo. De zelfbruiner 

is ontwikkeld voor frequent gebruik, 
droogt snel, geeft geen vlekken of 

strepen en is geheel veilig.



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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ATB TOERTOCHT
HUIJBERGEN
ZONDAG 6 JANUARI 2019

Start 08:30 - 10:30 uur
MFC De Kloek, Prior Borrekenstraat 1, Huijbergen

Inschrijfgeld: € 5,- 
Afstanden: 30 of 50 km
Bewaakte fietsenstalling, afspuitplaats & kleedlocatie aanwezig

ROUTE OVER  
NK-PARCOURS!

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



DE SPARTAAN

ZONDAG 13 JANUARI 2019
Start 08:00 - 10:30 uur

Sporthal "DE BIEZEN", Schoolstraat 42, Putte (NL)

Inschrijfgeld: € 5,-
Afstanden: 28 of 43 km

Inclusief: Soep - bananen - SIS sportvoeding

MET FIETSEN-
STALLING!

Adrie van der Poel / Jan Janssen MTB
Organiseert de 26ste editie van de

MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, Putte  |  0164 31 55 60  |  info@cafedebiezen.nl  |  www.cafedebiezen.nl



●  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

VOOR

NA



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

Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Vernieuwde feestzaal
Een ideale gelegenheid voor uw familie-, zaken- of andere feestjes.De feestzaal is gratis beschikbaar indien men reserveert voor meer dan 20 personen. De gezellige inrichting biedt een maximale bezetting tot 100 genodigden. Wij hebben voor u speciaal een suggestiemenu gemaakt voor feestelijkheden.

Voorgerechten
Wildpaté met rozijnentoast en uienconfijt      Carpaccio van hert met veenbessen
Wildconsommé        

Hoofdgerechten
Fazant met gekarameliseerd witloof
Fazant met zuurkool
Wildragoût
Hertefilet met warme groentenkrans
Hazerug met rodekool
Trio van hert, haas en everzwijn met boschampignonsTrio van fazant, duif en eend
Geserveerd met verse gratin dauphinois of amandelkroketjesMosselen natuur/look/witte wijn/Oud Antwerpen
Kip Tikka Massala met rijst

Salades
Salade met geitenkaas in krokant spekfrakske
Caesarsalade (ijsbergsla, kip, croutons, ansjovis, parmezan)Salade met scampi, tomaat en basilicum  

elk seizoen nieuwe suggesties
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Haartooi Kuylen  |  Hoevensebaan 73, Kapellen  |  03/665.09.49  |  www.haartooikuylen.be

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 Stralend het 
nieuwe jaar in!

Met Daily Care Shampoo wordt je haar optimaal 
verzorgd en is het weer voorzien van een mooie glans! 
Geschikt voor ieder haartype.

Tip van de maand!

Wij staan voor u klaar met een sterk gemotiveerd en 
professioneel opgeleid team. Via bijscholing en shows volgen 
wij de laatste trends op gebied van snit, kleuring, permanent en 
haarverzorgingsproducten.

Stralend het 
nieuwe jaar in!



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

23



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar



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

Heb je altijd al een tattoo 
willen laten zetten? 

Spreekt een piercing 
jou wel aan? Spring dan 

zeker eens binnen bij 
Fortune & Glory. Voor 

originele tattoos die net 
dat tikkeltje meer zijn en 

leuke piercings ben je 
hier aan het juiste adres.

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

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

Wil je graag een afspraak 
maken bij Fortune & 
Glory?

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

FORTUNE&GLORYBRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar
25
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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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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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Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37
www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121

Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h



“WIJ WILLEN DE MENSEN BETER 
MAKEN OP ALLE GEBIEDEN”

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

Door ons continu bij te scholen staan wij 
garant voor een kwalitatieve behandeling 
en kunnen wij mensen adequaat helpen in 
hun herstel of revalidatie. Ook voor 
preventie en opbouw van sportspecifieke 
problematieken kan u bij ons terecht.

De verschillende therapieën die wij 
u kunnen aanbieden, kan u 
terugvinden op onze website bij 
‘Specialisaties’.

Ons team is volledig geëngageerd 
om u zo goed mogelijk verder te 
helpen. Daarom vinden we het ook 
zeer belangrijk dat er een goede en 
heldere communicatie is tussen 
kinesist en patiënt.

fitnessUniek in de regio

    onder begeleiding
In onze praktijk  
staat de patiënt 
steeds centraal.  

Elke behandeling 
wordt individueel 
gegeven en een 

manuele 
behandeling  
wordt steeds 

gecombineerd  
met actieve 

revalidatie en 
oefentherapie.

www.corpusfit.be

Wacht niet  
langer en 

contacteer  
ons!Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37

www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121

Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h



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

30



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

BRUISENDE/ZAKEN

www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

 “De sfeer was 
on-Nederlands

2018



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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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.

Café Starrenhof  |  Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

Boeremarkt
Iedere zondag vanaf 8 uur!
 
• Bakker - Beenhouwer -  
 Visboer - Bloemist
• Groenten en Fruit
• Honing, kruiden, snoep,  
 gebraden kip, gedroogde  
 vruchten, noten en  
 olijven, hamburgers, kaas, 
 charcuterie, dierenvoeding
• Leg- en sierkippen,  
 konijnen, eenden en  
 ganzen en nog veel meer!

Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

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

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

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

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

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

Een gezellige 

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



Wij verdelen en plaatsen tanken, 
stelen en borstels van het merk 
X-line, als transport tank met alle 
benodigdheden of een complete 
tank om zelf Osmose water te 
kunnen aanmaken. We maken graag 
tijd voor een demo of vrijblijvende 
offerte.

Voor de particulieren die leven onder 
het motto "alles wat we zelf doen, 

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

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag  

09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Reinigen met osmosewater

doen we beter” hebben wij ook alle 
materialen en producten. Vooral naar 
het Osmose bewassen hebben wij de 
ideale oplossing. 

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

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

Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons 
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan, 
en meer! Maar ook voor alle materialen i.v.m. OSMOSE bewassing.



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



Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Feestdagen, en rouw
Nieuwjaarsdag is een feestdag waarop men lachend en vol voornemens begint 
aan een nieuwe periode. Dat gaat in sommige gevallen niet makkelijk als men 
dat jaar iemand heeft verloren.

U sluit een lastige periode af. Laten we het nieuwe jaar aangrijpen om naar 
de toekomst te kijken, met in onze gedachten diegene die we zijn verloren. 
Laat onze dierbare overledenen een lichtpuntje zijn in ons hart. 

Gelukkig nieuwjaar.

 Steve 
&  Evi

Wij kiezen heel bewust voor de 
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de 
belangrijkste eigenschap hoort te 
zijn van een uitvaartondernemer. 
Bij ons staat dit centraal. 

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met 
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen u 
begeleiden in dit proces om op een 
hele mooie en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dierbare.

Want uw verdriet is 
onze zorg!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
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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.

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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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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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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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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“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.

Boek een verblijf bij Bed & Breakfast In ons straatje én geniet!
Heerlijk in alle rust een boek lezen, genieten van het buitenleven, op de fi ets naar de gezellige stad ‘s-Hertogenbosch.
Bij Bed & Breakfast In ons straatje bent u even helemaal weg van de drukte van alledag. Op onze mooie landelijke locatie 
hebben we drie sfeervolle slaapkamers en een gezellige woonkamer gebouwd. Dat wordt genieten dus. 
                           Ook voor uw zakelijke verblijf bent u bij ons aan het goede adres.

U bent van harte welkom In ons straatje!
Jan en Ellen van Schaijk

B&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nlB&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nl



KOPIJCENTER COPY SERVICE CENTER IN KAPELLEN IS ER VOOR AL UW 
NODEN INZAKE KOPIËREN, AFDRUKKEN EN INBINDEN

Copy Service Center is een modern en dynamisch kopijcenter in Kapellen. Dag na dag garanderen we de 
kwaliteitsvolle behandeling van al uw papiernoden.

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

ABSOLUUT TOPWERK, SNELLE SERVICE

03 605 42 67



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



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.

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



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

en
em

en
te

n
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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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 euro Ev
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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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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

Januari, het begin van een nieuw 
jaar. Tijd om te gaan werken aan alle 
goede voornemens die we met oud en 
nieuw hebben bedacht. Ook Haar Idee 
maakt haar voornemens waar en staat 
weer geheel tot uw dienst met eerlijk 
advies en nieuwe inspiratie. 

Haar Idee wenst iedereen een 
gelukkig en gezond 2019!

Het beste idee 
voor uw haar

HAAR IDEE  zal gesloten zijn van dinsdag  1 tot dinsdag  8 januari. 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
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

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

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

Voor Wie?
Voor iedereen die meer dan 2 uur per 
dag naar digitale schermen kijkt of veel 
nabijtaken uitvoert en hierbij steeds meer 
hinder ondervindt.

De Voordelen
Sync III brillenglazen:
• Helpen oogvermoeidheid door intensief 

gebruik van digitale schermen te voor-
komen of te verlichten.

• Verbeteren jouw kijkcomfort doorheen 
de hele dag.

Onze ogen zijn niet gemaakt 
voor schermen.

Scan de QR-code 
en bekijk de video.

Sync III brillenglazen 
        zijn dat wel.

met BOOST-Zone




