
's-Hertogenbosch 
bruist!

Liefde
is...

BRASSCHAAT FEBRUARI 2019 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE  GRATIS MEENEMEN!



Je oude dag beleven in je eigen 
omgeving, omringd door familie 

en vrienden. Zorgverleners die je 
dag en nacht kunnen bijstaan. 

Zorg op maat, precies hoe jij het 
wil. En dat bij jou thuis!

Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen 
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp 
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een 
slepende ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer 
betaalbaar. Wij bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons  
dienstenchequestysteem. Personenalarm gaat ook via ons, maar is 
niet via dienstencheques.

Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een 
afspraak te maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij 
komen gewoon naar jou!

wil. En dat bij jou thuis!

+32 486 66 15 45  |  cindy@thuisverplegingsteamjanvangils.be  |  03 210 90 90

Thuiszorg die bij u past



Thuiszorg die bij u past
Onze regio’s: 
Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel, 
Rijkevorsel) Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, 
Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem

BRUISENDE/ZAKEN



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort 
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Cindy van den Daele 
ACQUISITIE Manuela Kolkman, 0477-841299

CONTACT BRASSCHAAT BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340
mkolkman@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Brasschaat Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Finess Lingerie 
en Lutgart Smekens. Zij geven je maar al te graag een kijkje in hun 
keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Manuela Kolkman



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.
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Bodycasting

Een beeld van jezelf, je gezin of geliefde?
Wij maken van jouw lichaam een écht 3D kunstwerk!

Een handbeeld is blijvend, uniek en waardevol. Samen met 
mijn klanten ga ik een intiem proces aan. Ik mag een tijdloze 
en tastbare herinnering creëren waarvan het beeld hen 
gelukkig maakt of troost geeft in moeilijke tijden.  
Het verhaal achter het beeld leeft  
op dat moment verder.

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

Spoedcasting

Het is mogelijk om casting op 
locatie te houden indien het 
wegens gezondheidsredenen 
niet mogelijk is om naar de 
studio te komen. Hierbij 
kom ik tot bij u thuis, in het 
ziekenhuis of uitvaartcentrum. 
Deze momenten zijn intens, 
emotioneel en waardevol.

Het verhaal achter het beeld leeft 

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat  |  03 434 05 48  |  info@lalibelle.be  |  www.lalibelle.be

Joaillerie
Graag nodigen wij

u uit voor onze nocturme op 

5 februari 2019 vanaf 

18:00 uur. En bekijk onze nieuwe 

juwelencollecties; Pesavento, 

Tirisi en Orotech herencollectie in 

onze winkel, Bredabaan 160 

te Brasschaat
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door orientaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible”

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win
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Lifestylewin trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.com/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di – zat van 10 - 18 u.
03/383.59.14

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

info@finess.be  |  www.finess.be

Finess 
Lingerie,  
een vaste 
waarde 
Met zowel de vaste topmerken 
als de nieuwe selectie wil het 
Finess-team haar liefde voor 
lingerie doorgeven. Bij de keuze 
van de collecties staan pasvorm 
en kwaliteit steeds centraal.

Naast het uitgebreide assortiment 
corsetterie (inclusief grote maten) en 
nachtmode, is er ook altijd een ruime 
keuze aan badmode, kleedjes en 
homewear. Stijlvol, comfortabel en met 
respect voor ieders budget. En uiteraard 
hebben we ook een collectie voor heren!

Heropening! Op 8 februari openen wij de deuren van een vernieuwde winkel! Wijnegemsteenweg 39b te 's-Gravenwezel

Kapelsestraat 29, Kapellen  |  03/265.82.58  |  info@steffi es.be  |  www.steffi es.be
Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Follow me on

FASHIONSHOW 
14 MAART 2019

ZAAL MASTENHOEVE KAPELLEN 
INFO VIA 032658258

OPENDEURDAGEN
15-16-17 MAART 2019
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Ik ga op bezoek bij Axel Enthoven, die zich reeds 
16 jaar thuis voelt in Brasschaat. Reizen doet 
Axel om de evolutie in de wereld te kunnen 
smaken en voelen. Als designer moet je weten 
hoe de wereld draait en verandert.

Creativiteit bruist
Axel vindt de Nijl de bakermat van cultuur. Hoe de 
Egyptenaren door de eeuwen heen de prachtigste 
gebouwen, klederen en beelden produceerden. In de 
musea vind je ingenieuze praalwagens, helmen en 
juwelen.

Als stagiair verbleef Axel in Rusland bij verschillende 
fabrieken, in Amerika op het onderzoekcentrum van 
GE met zijn overtreffende marketing en in Tokyo op 
de Design Universiteit met zijn opstartende eigenheid, 
zoals Sony waar ze de walkman hebben uitgevonden.

Vanuit zijn Belgische bureau verovert Axel de wereld 
als designer. Zijn 26 medewerkers, met meer dan 
100 mensen over de wereld, werken met hem samen 
om bussen, trams, treinen, tot het interieurdesign van 
vliegtuigen, te ontwikkelen. 



Creativiteit bruist
COLUMN/LUTGART SMEKENS

Ook handtassen, stoelen en horloges worden gecreëerd. Je kan de uurwerken 
vinden bij Spooren in het winkelcentrum De Donk.

Axel vindt zichzelf geen kunstenaar, wel een creatieve man die binnen de perken 
van de opdracht zijn creatief aanbod moet aanpassen. Nu Axel 71 jaar is geworden 
wil hij zichzelf specialiseren in design die het ouderen meer comfortabel maakt.

In 2019 rijdt er een nieuwe metro in Brussel en een nieuw model, dubbeldekker 
van NMBS, met de handtekening van Axel Enthoven en zijn ploeg de fabriek uit.
En wat brengt 2019 voor Axel zelf? Hij wil de ervaring van zijn carrière overbrengen 
in comfort voor de ouderen, met producten die niet stigmatiserend zijn, zoals het 
anti-snurkbed hoofeind.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk
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Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze stijlvolle smeedijzeren 
producten zoals ramen en 

(binnen)deuren geven je woning, 
kantoor en andere (bij-)gebouwen 

een exclusieve look. Dit kan 
zowel in klassiek, landelijke 

of strakke moderne woningen 
geïntegreerd worden. Wij hebben 
enkele standaardmaten in huis 

doch worden 95% van onze 
bestellingen op maat gemaakt na 
professionele opmeting door één 
van onze specialisten ter zake.

Kijk op onze website voor meer 
informatie of bezoek eens onze 

showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren of ramen op maat?

Deze maand 
gratis plaatsing 
van uw deuren 
t.w.v. € 150,- 

per deur



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Dikketruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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Keurslager De Meulder is de ganse week 
doorlopend open, behalve op donderdag. 
Op zon- en feestdagen steeds tot 12u30.

Bredabaan 443, Brasschaat
 03/651.86.08  |  www.keurslager-demeulder.be


Brasschaat-centrum 

De 14 dagen van de burger!
Van 11 tot 24 februari
    alle burgers aan 3+1!

KOM AL ONZE SOORTEN ONTDEKKEN! 

Ons assortiment bestaat uit o.a. entrecoteburger, Limousinburger,
kalfsentrecoteburger, hamburger, Beemsterburger, krokante kalfsburger, 

kippenburger, Keur Primeurburger en nog veel meer...

Bij Keurslager De Meulder hebben we de laatste jaren ons assortiment kwalitatieve 
burgers uitgebreid. U kunt tijdens deze twee weken kennismaken met onze 
speciale burgers met een wel hele originele actie:
Al onze hamburgers aan 3 + 1 en u mag ze nog uitkiezen ook, 
zo hoeft u niet 4 dezelfde te nemen. 
En we rekenen voor 
uw gekozen mix de 
goedkoopste prijs aan,  
voor alle 4. 

Dus u koopt bijvoorbeeld 
een entrecoteburger aan 
de prijs van een gewone 

hamburger en met 
een korting van 

3 + 1 (= 25%)

KOM AL ONZE SOORTEN ONTDEKKEN! 

Ons assortiment bestaat uit o.a. entrecoteburger, Limousinburger,
kalfsentrecoteburger, hamburger, Beemsterburger, krokante kalfsburger, 

uw gekozen mix de 
goedkoopste prijs aan,  
voor alle 4. 

Dus u koopt bijvoorbeeld 
een entrecoteburger aan 
de prijs van een gewone 

hamburger en met 
een korting van 

3 + 1 (= 25%)3 + 1 (= 25%)

BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.36  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Vroegboekkorting!
Tarief 2018 + GRATIS motor

+ extra 5% korting

Deze actie 
loopt tot 

28/02/2019
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• 

* * * 
• 

• * 

* * 
• 

Balloncreaties • Communie-, huwelijks- & feestdecoraties 
• Doopsuiker & geboortekaarten • Gepersonaliseerde

bedrukkingen & borduurwerken • Snoep & snoeptaarten
• Geschenkmanden • Spandoeken & banners • Auto- &

raambelettering • Wenskaarten • Geschenken & speelgoed 

Kapelsesteenweg 416 • 2930 Brasschaat - Mariaburg 
Tel.: 03 345 33 65 • GSM: 0468 11 89 90 

E-mail: info@tkadooke.be • www.tkadooke.be

* * * 
• 

• * 
OPENDEURWEEKEND 23 en 24 februari.
Alles voor communie- en lentefeesten en trouwers.

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

Laat je inspireren 
door onze mooie 
vloeren!

Mattheeussen 
Vloeren richt zich op 
leveren en plaatsen 
van tegels, parket, 
natuursteen, pvc en 
laminaat. 
Nieuwbouw of 
renovatie, bij ons kan 
u terecht.

Wij komen vrijblijvend 
langs zodat er geen 
verrassingen zijn. 
Degelijk advies en 
correcte prijzen.



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

Laat je inspireren 
door onze mooie 
vloeren!

Mattheeussen 
Vloeren richt zich op 
leveren en plaatsen 
van tegels, parket, 
natuursteen, pvc en 
laminaat. 
Nieuwbouw of 
renovatie, bij ons kan 
u terecht.

Wij komen vrijblijvend 
langs zodat er geen 
verrassingen zijn. 
Degelijk advies en 
correcte prijzen.

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.



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
BINNEN/BUITEN

Clint Eastwood speelt in The Mule de rol van 
Earl Stone, een eenzame man op leeftijd en 
werkzaam als bloemist. Financieel gaat het 
hem niet voor de wind waardoor hij zich 
genoodzaakt ziet de boeken dicht te doen. 
Wanneer hem een simpel baantje wordt 
aangeboden waarbij hij slechts moet rijden, 
neemt hij dit direct aan. Wat Earl zich niet 
realiseert, is dat hij nu een drugskoerier is 
voor een Mexicaans drugskartel. 
Naast Eastwood zijn er in de fi lm ook rollen 
weggelegd voor Michael Peña en Bradley 
Cooper.
THE MULE draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
THE MULE

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap.
MOEDERS LICHAAM van JORIS VAN 
CASTEREN is nu te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
PATEEKES WEEK 

De Pateekes Week zet de patissiers, 
koffi ehuizen en tearooms in 
Antwerpen in de kijker. Het is een 
proeverroute speciaal voor iedereen 
die van pateekes, ijs, koffi e of thee 
en ander lekkers houdt. Je kan dit 
individueel of in groep doen. 
Als je wilt deelnemen aan de 
pateekesweek koop je een 
pateekespas. Deze is verkrijgbaar 
bij alle deelnemende zaken en de 
Dienst Toerisme Stad Antwerpen, 
Grote Markt 13 te Antwerpen en in 
het Centraal Station Antwerpen. De 
pateekespas kost 10 euro en bevat 
10 bonnetjes die je kan inwisselen 
bij de deelnemende handelszaken.
Vrijdag 1 t/m zondag 10 februari.
Meer informatie vind je op
www.antwerpenkoekenstad.be
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TIP
Een verblijf bij 

Luxexcellent is erg 

origineel als verrassing 

voor je partner bij een 

speciale gelegenheid.

Luxexcellent heeft haar deuren geopend in de 
Hoolstraat te Nuland. Een luxe privésauna waar 
je in alle privacy, met maximaal 4 personen, 
kunt genieten van elkaars gezelschap en alle 
beschikbare faciliteiten.  

“Bij Luxexcellent kom 
je helemaal tot rust”

Luxexcellent heeft haar deuren geopend in de 

Optimaal relaxen in luxe privésauna



Hoolstraat 7  Nuland
06-36272536

info@luxexcellent.nl
www.luxexcellent.nl

Tijdens je verblijf (vanaf 2 uur) kun je 
gebruikmaken van een saunacabine (80°C), 
een bubbelbad in de buitenlucht onder de 
sterrenhemel, douches, een relaxruimte met 
open haard en tv, een ruime tuin en een bed 
om te ontspannen. Ideaal voor stellen die op 
zoek zijn naar wat romantiek of vrienden en 
vriendinnen, die een keer echt de tijd voor 
elkaar willen nemen.

Arrangement op maat
Je kunt je nog eens extra in de watten laten leggen door een massage 
bij te boeken of een heerlijke maaltijd bij te bestellen. Als je wilt, kun je 
bovendien samen lekker blijven overnachten in de slaapkamer op de 
eerste verdieping van het privé-saunacomplex. Om vervolgens in de 
ochtend wakker te worden van de geur van vers gezette koffie en warme 
broodjes. 

Heb je speciale wensen? 
Bij Luxexcellent denken we actief met je mee om er een onvergetelijke
Wellness-ervaring van te maken!

Optimaal relaxen in luxe privésauna
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.com
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www2.lancome.com 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrowncosmetics.com 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.be

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.be
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.com
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.com

Love
9

10

8

6
7
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BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.be
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.com
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.com

All you need is...LoveLove
9

10

8

6
7
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Appelflappen  
3 kopen

+ 1 GRATIS

Rijstvlaaikes 
3 kopen 

+ 1 GRATIS

Donuts  
3 kopen 

+ 1 GRATIS

Flapjacks  
4 kopen

+ 1 GRATIS
Sandwiches  

5 kopen
+ 1 GRATIS

FEBRUARI PROMOMAAND!

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

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.

Word jij onze nieuwe  
   VIP-collega?

Als VIP-huishoudhulp ben jij de drijvende kracht 
binnen onze organisatie. Jouw dagelijkse inzet is 
onmisbaar en vormt de kern van onze dienstverlening. 
Wij zoeken mensen met passie voor schoonmaak.

- Je staat voor kwaliteit en straalt dit ook uit;
- Je houdt ervan om zelfstandig te werken;
- Je bent discreet en betrouwbaar;
- Je neemt initiatief en bent een 
 enthousiast persoon

Interesse? 
Bekijk onze vacatures dan 
op www.absoluteservice.be 
en solliciteer vandaag nog!

Liefst mét 
ervaring 

OF de juiste 
motivatie.

Brood - Belegde broodjes - Banket 
03 337 15 44  |  brasschaat@vanopstal-vanboxel.be



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

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.

Word jij onze nieuwe  
   VIP-collega?

Als VIP-huishoudhulp ben jij de drijvende kracht 
binnen onze organisatie. Jouw dagelijkse inzet is 
onmisbaar en vormt de kern van onze dienstverlening. 
Wij zoeken mensen met passie voor schoonmaak.

- Je staat voor kwaliteit en straalt dit ook uit;
- Je houdt ervan om zelfstandig te werken;
- Je bent discreet en betrouwbaar;
- Je neemt initiatief en bent een 
 enthousiast persoon

Interesse? 
Bekijk onze vacatures dan 
op www.absoluteservice.be 
en solliciteer vandaag nog!

Liefst mét 
ervaring 

OF de juiste 
motivatie.
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Restaurant Rascasse

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

Gastronomie in een ongedwongen sfeer

Restaurant Rascasse staat voor puur 

gastronomisch genot met oog voor 

presentatie, smaak en stijl, overgoten met 

een bijzonder gevoel van gastvrijheid.



Donksesteenweg 246, Brasschaat  |  info@patisseriecharlotte.be  |  03/645 05 12  |  www.patisseriecharlotte.be

Openingsuren  
winkel en tea-room:
Di-Vr: 10:00 - 18:00
Za: 09:00 - 17:00
Zo-Ma: gesloten

The sweetest way to say
i love you...

Verras je geliefde 
met onze heerlijke 
‘Godiva’ pralines, of 
verwen jullie met een 
duo valentijnsgebakje. 
Vergeet niet tijdig te 
reserveren voor een 
liefdevolle high tea  
of lunch.



Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte 
vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
verblijven in mooie en comfortabele kamers.

Cook’s Club is een reeks hotels die ontworpen zijn voor de wensen van een 
nieuwe generatie reizigers: een tof design, heerlijk eten, fantastische cocktails én 

een perfecte sound van diverse dj’s die je van ’s morgens tot ’s avonds hoort. 
Het hart van Cook’s Club is de zwembadzone waar je de hele dag kan chillen.

Van overheerlijke veganistische gerechten tot lokale 
specialiteiten, elke hotelgast vindt wel iets dat bij hem 
past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
en kwalitatieve ingrediënten. Hier vind je geen 
traditionele buffetten.

ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de
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vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
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past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
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ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de

Meer informatie over 
Cook's Club vind je 
bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

nemen in het nachtleven of staren 
naar de sterren op het strand. Het 
is geen typisch partyhotel, maar wel 
dé perfecte plaats voor reizigers die 
houden van city vibes aan het 
strand.

PROEF DE ZOMER
In de Captain Cook Bar kom je 
onmiddellijk in de juiste vakantie-
sfeer. En dankzij de mixology 
knowhow van de Berlijnse barman 
David Wiedemann nipt iedereen 

URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

BRUIST/REIZEN



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

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

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

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

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

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Cadeautip voor VALENTIJN ?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Bredabaan 471, 2930 Brasschaat  |  0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |  D’atelier Hasmik

Na jaren hard werken wordt haar droom eindelijk werkelijkheid. 
D’Atelier Hasmik opende in december 2017 haar deuren in 
Brasschaat. Iedereen is welkom bij D`Atelier Hasmik en binnenkort  
is ook iedereen welkom voor de workshops.

Voor meer informatie kom langs in de winkel of bel 0483-388439.

Mijn werk is  
Na jaren hard werken wordt haar droom eindelijk werkelijkheid. 
D’Atelier Hasmik opende in december 2017 haar deuren in 

Mijn werk is  
mijn passie

Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops

Kom langs  
voor al uw

of maak een 
afspraak!

Herstellingen

Voor al je retouches moet je bij J-Dress zijn!

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

De nieuwe collectie 
hangt nu in de winkel!
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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.



De enige echte 
computerwinkel in België!

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



Uw cateraar  
tijdens de feestdagen

Wij wensen u hartverwarmende feestdagen  
en een voorspoedig nieuw jaar.

Wij zijn  geopend op kerstavond én hebben een gratis shuttledienst!

Horstebaan 1 te Schoten  |  +32 (0)475 62 31 04  |  info@catering-desmaak.be  |  www.catering-desmaak.be



ValentijnsmenuValentijnsmenu
Proevertje van de chef

Duo van Vitello tonato en kingkrab

of

Ravioli van ganzenlever met Bresaola en truffelsaus

Sorbet van gin & tonic

Gebakken skrei met loempia van nobashi garnaal en 

mousseline van tuinkruiden

of 

Kalfsfilet met jus natuur en schorseneren

Verrassingsdessert

Prijs Menu: € 55,00
Prijs menu met aperitief: € 60,00

Ook Kerstavond 24/12 zijn wij geopend! 
Voor reservatie: www.brasserie-ciconia.be - 03/658 10 19

Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

55 euro



LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt een huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid
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Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  +31 62 90 555 41  |  www.titambire.nl

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Like ons op 
www.facebook.com/Brasschaat.Bruist



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



HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
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CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangt een unieke collectie van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl

45



VAN HAVERE
T V  H I F I I T  T E L E C O M H O M E C I N E M A B A N G  &  O L U F S E N D O M O T I C A

Bang & Olufsen Kapellen
Essenhoutstraat 52 – Kapellen

Bang & Olufsen Antwerpen
Riemstraat 22B – Antwerpen

03 664 75 68 • www.vanhavere.be

Uw oude Bang & Olufsen toestellen 
zijn deze maand geld waard!

Koop in februari een nieuwe 
Bang & Olufsen tv of 

luidsprekers en ruil uw oude 
toestellen voor kortingen tot 

€ 2000,-*
(*voorwaarden verkrijgbaar in de winkel)

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

Neal streeft ernaar om 
elke tattoo custom af te 

leveren, maar het idee 
van de klant is hierbij 

zeer belangrijk. Het doel 
is een allround tattoo-
zaak te zijn. “Of je nu 

komt voor de naam van 
een dierbaar persoon of 

een custom rugstuk… 
U vraagt, wij draaien!”

U vraagt, wij draaien!
PIERCINGS
Tot voorheen kon je voor piercen enkel terecht op donderdag, vrijdag & 
zaterdag, maar sinds januari is Jazz er iedere dag. Dit betekent dat je voortaan 
dagelijks terecht kan voor piercings, zonder afspraak! 
"Ik heb 7 jaar gewerkt bij L'Extrémiste in Arnhem, een gekende zaak die in 
1996 zijn deuren opende. Daar heb ik het vak mogen leren van Ian Dijkstra,” 
vertelt Jazz. “Ik vind het belangrijk om klanten zich op hun gemak te laten 
voelen, hoe zenuwachtig ze ook zijn. Het doel is hen opgelucht en met een 
glimlach te laten vertrekken.” 
Heb je alle gewenste gaatjes 
al? Fortune & Glory biedt 
ook juweeltjes en andere 
piercingsieraden aan, die Jazz 
met alle plezier voor je vervangt! 

Openingstijden:
Dinsdag 12.00 - 18.00u
Woe t/m vrijdag 12.00u - 19.00u
Zaterdag 12.00u - 17.00u

Tijdens de openingsuren kun 
je zonder afspraak terecht voor 
het bespreken van je ideeën, het 
maken van een afspraak of het 
zetten van een piercing!

Meer informatie over  
het zetten van een tattoo  
of piercing? 
Bel ons op 03 334 76 20 of 
spring even binnen!

FORTUNE&GLORY
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Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvandaag,
morgen en iedere

overmorgen.

Ik hou van jou,
VALENTIJNSDAG

je moet ervan
houden!

Liefde,
VALENTIJNSDAG

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.belgiebruist.be

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.be

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.be
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Ram 21-03/20-04
Doordat je zo met jezelf en je carrière bezig 
bent, is er minder tijd over voor je partner. 
Zorg voor een goede balans tussen privé 
en carrière, Ram. 

Stier 21-04/20-05
Je bent in dezelfde stemming als jouw 
collega's en dat is de reden waarom 
teamwork zeer productief zal zijn. Doe
deze maand ook iets voor je lichaam. 

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen lossen kleine geschillen effi ciënt 
op en stellen een compromis voor dat gunstig 
is voor beide partijen. Je zult de harmonie 
herstellen tussen de mensen om je heen.

Kreeft 21-06/22-07
De situatie ziet er vanuit een andere hoek 
niet zo moeilijk uit als het eerst leek. Gewoon 
goed nadenken, plannen hoe je verder gaat 
en de situatie onder controle houden.  

Leeuw 23-07/22-08
Tussen jou en het andere geslacht vliegen
de vonken ervan af. Niet afwachten en wees 
niet bang om initiatief te nemen. Het geluk is 
met wie goed voorbereid is 

Maagd 23-08/22-09
In relaties zullen Maagden de neiging hebben 
om eerder hun hart te volgen dan hun hoofd. 
Op zo’n moment zul je kwetsbaar zijn, dus 
kijk uit bij wie je jouw hart openstelt.

Weegschaal 23-09/22-10
Wees niet bang om naar buiten te gaan om 
je lot te ontmoeten. Sla een uitnodiging voor 
een kopje koffi e of een drankje niet af, je 
weet nooit wat er kan gebeuren. 

Schorpioen 23-10/22-11
Schorpioenen zullen genieten van veel geluk 
in hun privéleven. Een langdurige relatie zal 
stabiel zijn. Als je volhoudt, kun je in februari 
jouw doelen bereiken.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Soms is een vriendelijk woord genoeg zodat 
de andere persoon een mooie dag zal 
hebben. De beste manier om te ontspannen 
van je werk is door te gaan sporten. 

Steenbok 22-12/20-01
De Steenbok moet deze maand zijn mannetje 
staan. Je zult het beste ontspannen als 
koppel of met vrienden en hierdoor al je 
zorgen vergeten.

Waterman 21-01/19-02
Als je collega's jaloers op je zijn, denk dan na 
of er iets mis is met wat je doet en probeer 
aardiger te zijn. Geniet van een leuke avond 
met je partner.

Vissen 20-02/20-03 
Wees niet bang voor een blind date. Het stelt 
niet zoveel voor. Als de persoon niet bij je past, 
hoef je hem of haar daarna toch niet meer te 
zien. En anders geniet je er gewoon van.

Vissen
Wees niet bang 

voor een 
blind date. 

Het stelt niet 
zoveel voor.

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

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

Ma  09:00-16:00
Din  09:00-17:00
Woe  gesloten 
Do  09:00-17:00
Vr  09:00-17:00
Zat  08:00-15:00
Zon  gesloten 

Jouw stijl, onze passie

Kom kennis maken met de 
gezellige en warme sfeer bij 
Kapsalon Barbette. Verwen 
jezelf met een leuke look bij 
een lekker kopje koffie of thee.

Een brushing, een fris 
kleurtje, een klassiek of juist 
een heel trendy kapsel? Bij 
Kapsalon Barbette staan 
we voor je klaar. 



Uiteindelijk willen we allen

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

waar voor ons geld!

Tevreden klanten,  
dat is wat wij willen

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

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

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

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

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



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

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

Happy Valentine

MADISON!

Behandeling
Bij Approaching Nature kunt u 
terecht voor gelaatsverzorging, 
massages, manicure, pedicure 
en ontharing. “Ik werk enkel 
met natuurlijke producten 
en geloof in de eenvoud en 
de puurheid van een goede 
verzorging” (Sanne)

Producten
Rainpharma ontwikkelde 
een natuurlijk en mild 
huidverzorgingsprogramma  
dat veilig en doeltreffend is  
voor élk huidtype.

Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat  |  0478 73 52 27
info@approachingnature.be  |  www.approachingnature.be

Approaching 
Nature

Schoonheidsinstituut

Bij Approaching 
Nature wordt 
er gewerkt met 
Rainpharma, 
een 100% 
Belgisch merk 
met natuurlijke 
huidverzorging van 
de allerhoogste 
kwaliteit.

ACTIE
Bij 2 Rainpharma producten, krijgt u een GRATIS TAS! Keuze uit vilt of katoen (zolang de voorraad strekt en geldig tot  
maart 2019)



Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERMERKKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  
WWW.LO-LA.NL

Open van di t/m za 

10.00 - 18.00 uur

Altijd open op 

WWW.LO-LA.NL



Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
• Plaatsen van nieuwe sanitaire installaties, 

uitgevoerd naar uw wensen, tekeningen en/of plannen.
• Plaatsen van zonnecollectoren voor warmwater en 

eventueel ondersteuning van uw verwarming.
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en 

sanitaire warmwater.

Maandag: 13.00 -18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00 tot 18.00
Zaterdag: 8.00-14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14  |  vanhooydonck.bvba@skynet.be

Geniet thuis van 
uw infraroodcabine!
Gun uzelf de 
kwaliteit van 
echte onthaasting.

Actie! 
Bij inlevering 

van deze advertentie: gratis plaatsing van uw infraroodcabine*

Bredabaan 180, Brasschaat 
03 651 49 71www.lingeriean.be   

info@lingeriean.be

WINACTIE!

Verras je geliefde eens echt!

Doe mee met onze Facebook-actie en win 
een privé Styling-moment bij Lingerie An.

Wat dacht je van  
een privé styling bij  
An zelf? Wil jij er 
grandioos uitzien en 
je een prinses voelen?



Ieder persoon heeft zijn eigen unieke kleurcode,  
ik kan je helpen bij het zoeken naar de juiste 
harmonie. Een persoonlijke kleuranalyse met 
persoonlijk kleurpalet is een cadeau aan jezelf.

Wat je verder ook wenst, alles is mogelijk bij 
Dressed Up By Lisan. Het doel is altijd hetzelfde, 
vol zelfvertrouwen voor de spiegel staan en je goed 
voelen. Welk budget je ook hebt, je kunt er altijd 
stijlvol uitzien. 
Op mijn website staan vaste pakketten maar alles is 
bespreekbaar. Iedereen is anders en wensen kunnen 
uiteenlopen.  

Neem contact met me op en samengaan we kijken 
wat binnen je budget past en op basis daarvan gaan 
we aan de slag.

Heb jij een overvolle kast en weet je toch 
niet wat je aan moet trekken? Combinaties 
maken is niet je sterkste kant dus pak je  
uit gemak vaak hetzelfde. Weet je niet 
precies wat je stijl is en welke kleuren  
goed bij je passen?

VOEL JE GOED MET
Deze maand een kennismakings- korting van 

 20%!

06 14 42 02 77  |  www.bylisan.nl
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DE ZAAK SCHUBERT
DINSDAG 5 FEBRUARI
Door Jan Van Gassen
De zaak Schubert of hoe de geschiedenis met 
de beste bedoelingen iemand kan 'mishandelen'. 
Jan vertelt het schrijnende verhaal van de 
jonggestorven componist die in armoede en 
ziekte prachtige muziek componeerde en laat 
ons genieten van zijn melodieën.

Waar: lokaal De Jos (Eugeen Dierickxlaan 45, 
Schilde - in 't Parkske naast de brandweer)
Tickets: lidmaatschap 15€/jaar 
www.ummagumma.be

MIDWINTER TALES 2 
VRIJDAG 8 FEBRUARI
Met Midwinter Tales 2 gaat Laïs een welluidend 
en door velen innig gewenst vervolg geven aan 
wat ze het beste kunnen: zingen op hemelse 
plaatsen met duivels genoegen en in perfecte 
harmonie
De zomer lijkt ver weg. De herinnering aan de 
zonovergoten dagen vervaagt en maakt plaats 
voor een kille werkelijkheid vol bevroren sloten, 
koude tenen en gesloten deuren. Het leven is 
teruggebracht tot een kwestie van overleven, de 
naakte essentie van ons bestaan blijkt bar en 
karig.

Op die momenten is dat kleine vleugje mystiek 
onmisbaar. Die warme gloed van saamhorigheid 
die zich zo thuis voelt als mensen zich 
verenigen. En dat is wat Laïs ons deze winter 
met graagte serveert.

Bezetting: Annelies Brosens, Nathalie Delcroix, 
Jorunn Bauweraerts, Seraphine Stragier (viool), 
Tim Vandenbergh (contrabas)

Locatie: Sint-Rumolduskerk, Deurne
Aanvang: 20:30 uur
Tickets: € 14,00
www.ccdeurne.be

BAS BIRKER - JE MOEDER
ZATERDAG 23 FEBRUARI
Zeven jaar geleden verruilde comedian 
Bas Birker Nederland voor Antwerpen. Hij 
sloeg er een Vlaamse schone aan de haak 
en ze kregen een dochter. Het Antwerps 
dialect heeft hij bijna onder de knie, maar 
leven in een multi-raciaal-gezin blijkt toch 
lastiger dan gedacht.
Kamperen voor een school, creatief 
boekhouden en sluiproutes zoeken om 
de wodca-controle te omzeilen, Bas heeft 
alles al geprobeerd om in te burgeren. 
Maar het blijft wringen.
In JE MOEDER! beseft Bas nog maar 
eens dat stappen wandelen is, terwijl 
wandelen eigenlijk lopen is, lopen rennen, 
een kop een tas en een tas een sacoche. 
Alsof hij het moet uitleggen aan een 
kind. Zijn kind. Een verknipt kind. Je blijft 
tenslotte de dochter van nenollander en 
JE MOEDER! 

Aanvang: 20.00 uur
Waar: Cultuurcentrum Schoten - De 
Kaekelaar, Schoten
www.comedyshows.be Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -

RAF WALSCHAERTS - BIECHT 
DONDERDAG 7 FEBRUARI
Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij 
alleen op scène. Een handvol sterke verhalen en songs.
Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in 
de eenvoud: niks in de handen, niks in de mouwen. 
Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, scherp. Maar 
vergis u niet. De waarheid eist haar plek op. Altijd. 
Door de kieren van zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook 
al zet hij zich schrap, weert hij zich als een duivel in 
een wijwatervat, houdt hij krampachtig de schijn 
hoog… Vergeefs. Hopeloos vergeefs. Uit scheuren en 
kieren zal ze druppelen, de waarheid. Gutsen. 
Bulderen. Niet te stelpen. Een bres in zijn verdediging. 
De bolster op barsten. Om dan plots… open en bloot. 
Voor u. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. 
Onbeduidend. Weerloos. Al te menselijk. Omarm hem. 
Toon hem de liefde. Hij is alleen. Biecht.
Aanvang: 20u30 - Prijs: €16 / ADK €18
Kaarten via ticketgang: https://be.ticketgang.eu/event.
php?key=58528, of www.kalmthout.be
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DE ZAAK SCHUBERT
DINSDAG 5 FEBRUARI
Door Jan Van Gassen
De zaak Schubert of hoe de geschiedenis met 
de beste bedoelingen iemand kan 'mishandelen'. 
Jan vertelt het schrijnende verhaal van de 
jonggestorven componist die in armoede en 
ziekte prachtige muziek componeerde en laat 
ons genieten van zijn melodieën.

Waar: lokaal De Jos (Eugeen Dierickxlaan 45, 
Schilde - in 't Parkske naast de brandweer)
Tickets: lidmaatschap 15€/jaar 
www.ummagumma.be
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teruggebracht tot een kwestie van overleven, de 
naakte essentie van ons bestaan blijkt bar en 
karig.

Op die momenten is dat kleine vleugje mystiek 
onmisbaar. Die warme gloed van saamhorigheid 
die zich zo thuis voelt als mensen zich 
verenigen. En dat is wat Laïs ons deze winter 
met graagte serveert.
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Jorunn Bauweraerts, Seraphine Stragier (viool), 
Tim Vandenbergh (contrabas)
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Tickets: € 14,00
www.ccdeurne.be
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en ze kregen een dochter. Het Antwerps 
dialect heeft hij bijna onder de knie, maar 
leven in een multi-raciaal-gezin blijkt toch 
lastiger dan gedacht.
Kamperen voor een school, creatief 
boekhouden en sluiproutes zoeken om 
de wodca-controle te omzeilen, Bas heeft 
alles al geprobeerd om in te burgeren. 
Maar het blijft wringen.
In JE MOEDER! beseft Bas nog maar 
eens dat stappen wandelen is, terwijl 
wandelen eigenlijk lopen is, lopen rennen, 
een kop een tas en een tas een sacoche. 
Alsof hij het moet uitleggen aan een 
kind. Zijn kind. Een verknipt kind. Je blijft 
tenslotte de dochter van nenollander en 
JE MOEDER! 

Aanvang: 20.00 uur
Waar: Cultuurcentrum Schoten - De 
Kaekelaar, Schoten
www.comedyshows.be Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -

RAF WALSCHAERTS - BIECHT 
DONDERDAG 7 FEBRUARI
Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij 
alleen op scène. Een handvol sterke verhalen en songs.
Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in 
de eenvoud: niks in de handen, niks in de mouwen. 
Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, scherp. Maar 
vergis u niet. De waarheid eist haar plek op. Altijd. 
Door de kieren van zijn verdediging zal ze sijpelen. Ook 
al zet hij zich schrap, weert hij zich als een duivel in 
een wijwatervat, houdt hij krampachtig de schijn 
hoog… Vergeefs. Hopeloos vergeefs. Uit scheuren en 
kieren zal ze druppelen, de waarheid. Gutsen. 
Bulderen. Niet te stelpen. Een bres in zijn verdediging. 
De bolster op barsten. Om dan plots… open en bloot. 
Voor u. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. 
Onbeduidend. Weerloos. Al te menselijk. Omarm hem. 
Toon hem de liefde. Hij is alleen. Biecht.
Aanvang: 20u30 - Prijs: €16 / ADK €18
Kaarten via ticketgang: https://be.ticketgang.eu/event.
php?key=58528, of www.kalmthout.be



(1) Geldig bij aankoop van een nieuwe Suzuki Baleno en bij 
inruil van een andere wagen volgens voorwaarden: de wagen is 
volledig, u bent er eigenaar van en deze is meer dan 6 maanden 
ingeschreven op uw naam. Enkel geldig voor particulieren.
Geldig tot 28/02/2019

(2) Geldig bij aankoop van een nieuwe benzine Suzuki 
S-Cross of benzine Suzuki Vitara en bij inruil van een 
dieselwagen.
Geldig tot 28/02/2019

€3500(1) €1000(2)

€1000(4)€2500(3)

Garage Gwijde  |  Ertbrandstraat 173 – 177, 2950 Putte - Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com

(3) Geldig bij aankoop van een nieuwe Suzuki S-Cross of Suzuki 
Vitara en bij inruil van een andere wagen volgens voorwaarden: de 
wagen is volledig, u bent er eigenaar van en deze is meer dan 6 
maanden ingeschreven op uw naam.
Geldig tot 28/02/2019

(4) Extra premie op de restwaarde van uw voertuig 
ongeacht de leeftijd. Geldig bij aankoop van een hybride 
Suzuki Ignus of Suzuki Swift.
Geldig tot 28/02/2019

#JAPAND€ALS BIJ GARAGE GWIJDE
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+32 3 666 00 90
Heidestatiestraat 53 - 2920  |  Kalmthout (Heide)

www.queenparc.be

Reeds 50% 

verkocht!

Heeft u interesse in één van deze 
prachtige nieuwbouw appartementen?
Aarzel dan niet en maak een afspraak 
op ons kantoor!

Project Queen Parc nabij het centrum van Kapellen




