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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
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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
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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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 Gorlima en 
Mattheeussen Vloeren. 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. 
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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.



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.
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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

• Samengestelde formule om haar, huid en 
nagels een powerboost te geven.

• Alle belangrijke beauty vitamines 
samengebracht in de vorm van een 
snoepje.

• Aangeraden minimaal 3 maanden te 
gebruiken om resultaat te boeken.

• Te gebruiken vanaf 12 jaar.  
Maximaal 2 snoepjes per dag.

• Helemaal natuurlijk, vegan en vrij van 
allergenen.

• Neem ze waar en wanneer je maar wilt 
en geniet!

Verkrijgbaar bij HAAR IDEE of  
online op www.yummygums.com.

Het beste idee 
voor uw haar

25% korting op  jouw eerste  bestelling op  www.yummygums.comSALONCODE: HAARIDEE

YUMMYGUMS
HET GEZONDE SNOEPJE 

VOL VITAMINES

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.



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 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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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

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

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

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

U bent van harte welkom op ons nieuwe 
adres Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc
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Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

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

Nieuw! Neem ook een kijkje op onze webshop
‘Kom zeker eens langs!’

Ann & haar team

Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be
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liefde vakkundig gemaakt en geplaatst.
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adres Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc



Senfina  
staat voor oneindig  
veel mogelijkheden
Wij zetten juist 
een stapje 
meer met onze 
gastvrijheid en 
service. En door 
naar bruiden te 
luisteren weten 
wij precies 
welke jurk uit 
onze collectie bij elke bruid past. 
Trouwen is een van de mooiste 
gebeurtenissen uit iemands leven  
en wij dragen daar ons steentje aan 
bij door een beleving te maken van 
het uitzoeken van je bruidsjurk.

Jessica van de Kasteele

Stationsstraat 48, Bergen op Zoom
0164-854095  
info@senfinabruidsmode.nl  
www.senfinabruidsmode.nl
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Ile-des-Senses  |  0476 23 07 41  |  Eikendreef 33, Kapellen  |  www.ile-des-senses.be

Er goed 
uitzien

door

Ile-des-Senses

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

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

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

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

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

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

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

Nieuw in ons gamma!



Blond haar, prachtig om te zien, vaak een 
uitdaging om goed te verzorgen. Wij hebben hét 
nieuwe gamma van Kérastase om jouw blonde, 
gele of oranje tinten goed te verzorgen en te 
neutraliseren!

Je vindt het bij Level4 Hair! 

Because we care! 
Net aan de grens in Putte.

Verzorg je mooie, blonde haar!

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



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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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



Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- compact formaat  
 (kan in een garage geplaatst worden)  
- werkt op 220V netstroom  
- kan vervoerd worden met rijbewijs B  
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw 
 eigen koelkast  
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen 
 
Heb je geen trekhaak, dan bieden wij  
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kun je deze huren?  
Je kun deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand of 
zelfs langdurig huren.

Één dag: vanaf € 80,- excl. btw  
(gebruik +/- 24u) 
Weekend: vanaf € 100,- excl. btw
(gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). 

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, 
tuinfeest, communie- of 
lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest  
of babyborrel alsook voor 
evenementen en braderijen.

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Mochten er toch nog vragen zijn 
aarzel dan niet ons te contacteren!

Al vanaf 

80 euro  

per dag!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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(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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Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO

(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



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 SPRAYBest advice in 
life comes from a 
hairdresserhairdresser
Haartooi Kuylen  |  Hoevensebaan 73, Kapellen 

03/665.09.49  |  www.haartooikuylen.be



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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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

●  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



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

Albert Louisastraat 18, Kapellen  |  0476 62 99 08  |  info@dakwerkenjennes.be  |  www.dakwerkenjennes.be
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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
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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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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 
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 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 
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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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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeusen.be  |  www.mattheeussen.be

Keramische vloertegels 
of natuursteen vloeren? 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt er 
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
“parketvloer kiezen”-fase, 
dan bent je bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Ook u wil zolang mogelijk 
thuis blijven wonen? 
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet 
van de extra ruimte en 
mogelijkheden.

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kan voelen 
en ervaren.

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?



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

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
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Uw eigen privéchauffeur?
Onze diensten

Ontdek de ruime dienstverlening van uwprivéchauffeur.be op 
gebied van privévervoer, luchthavenvervoer & goederenvervoer. 
Wij bieden zowel voor particulieren als zakelijke klanten vervoer 
aan tot 6 personen met bagage.

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Zeer  

verzorgde 

luxewagens 

voor uw  

vervoer!

Dimitri Michielsen  |  Vogelkerslaan 20, Essen  |  +32 (0)494 75 22 73  |  info@uwprivechauffeur.be

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 135,- 

Eindhoven v.a € 100,-

Handelsstraat 29, Essen  |  +32 (0)3 667 20 47 
gebr.vanhooydonck@skynet.be 

www.gebroedersvanhooydonck.be

GROTE MAGAZIJNOPRUIMING
VANAF februari!

Alle tegels uit voorraad aan spotprijzen!

TEGELHANDEL 
GEBR. VAN HOOYDONCK 

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen
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reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken
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Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 



Het team van Vieux Depot verwelkomt 
u graag in hun gezellige brasserie aan 
het park van Brasschaat. Na een flinke 
opknapbeurt openden ze eind 2017 
opnieuw de deuren van Vieux Depot.

Oude Baan 11, Brasschaat  |  03/877 22 25  |  info@vieux-depot.be  |  www.vieux-depot.be

Vieux Depot

Hier worden lekkere en vooral verse gerechten geserveerd, 
zowel ’s middags als ’s avonds. U bent ook van harte welkom 
voor enkel een lekker drankje.

U vindt op de kaart kleine gerechten zoals croques, pasta’s 
en salades alsook uitgebreide lunch- en dinergerechten 
en wisselende suggesties. Er zijn verschillende menu’s te 
verkrijgen aan democratische prijzen zoals het weekmenu.

Voor de kindjes is er een uitgebreide kaart, ook de kleinere 
gasten leggen wij graag in de watten.

Bij goed weer kunt u plaats nemen op het terras naast de 
brasserie, op de binnenplaats.

Tot snel bij Vieux Depot!

Valentijnsdag vier je bij



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)

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

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

Handmade Naaiatelier

Alles voor  
de creatieve  
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles 
over naaien en breien! 

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat!  
 
In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be
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Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be

OPENINGSTIJDEN
Showroom

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

Kantoor
Alle weekdagen bereikbaar 

van 9 tot 17 uur

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

uit een omvangrijk gamma 
kachels. In onze huiselijke 

showroom te Essen bekijkt u diverse 
brandende haarden waardoor u 

letterlijk een voorproefje krijgt van 
de zalige warmte. 

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

vervolgafspraak bij u thuis.
U koopt een kwaliteitskachel

en daarbij hoort een 
professionele service. Dan geniet 

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

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

Onderhoud van
pelletkachels

38



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

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be

OPENINGSTIJDEN
Showroom

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

Kantoor
Alle weekdagen bereikbaar 

van 9 tot 17 uur

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

uit een omvangrijk gamma 
kachels. In onze huiselijke 

showroom te Essen bekijkt u diverse 
brandende haarden waardoor u 

letterlijk een voorproefje krijgt van 
de zalige warmte. 

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

vervolgafspraak bij u thuis.
U koopt een kwaliteitskachel

en daarbij hoort een 
professionele service. Dan geniet 

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

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

Onderhoud van
pelletkachels
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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.

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.



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

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

Uw verdriet, onze zorg
Een overlijden komt altijd onverwacht. Afscheid nemen is niet eenvoudig.  
In deze moeilijke tijden staat Uitvaartzorg De Lelie u bij en verzorgt de uitvaart 
van uw geliefde of familielid.

Wij nemen u alle praktische beslommeringen uit handen en samen met u 
zorgen wij voor een uitvaart op maat.

Ons vrouwenteam
Het leven begint altijd bij een vrouw. Daarom bieden wij ook de 
mogelijkheid aan om de kist te laten dragen door vrouwen. Zo is de cirkel 
rond. De keuze ligt echter volledig bij jullie. Ons professioneel team heeft 
zowel mannen als vrouwen als dragers/draagsters. Het is ook mogelijk dat 
u zelf de kist of urne mee wil begeleiden. Alles moet mogelijk zijn om het 
afscheid op een eigen persoonlijke manier te verwezenlijken.

 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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Lefever Vastgoed  |  0497459410  |  nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Omdat vastgoed mijn passie is!
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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 u en uw 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.



De verbeelding  
    van een gevoel

Visual arts Chris Vermeulen  |  www.chris-vermeulen.be
Prinses Elisabethlei 17, Kapellen  |  0032-3 666 94 37 

paintingsvermeulen@gmail.com

“Een schilderij  
brengt leven  
en karakter in  
uw woning”

Wilt u uw woning of 
werkplek verfraaien 
met unieke,  
maar betaalbare, 
schilderijen?

Kom dan op de 1e vrijdag 
en de 3e zaterdag van 

de maand naar Café 
Starrenhof in Kapellen!

Thema: soul, disco en  
jive muziek

Start: 21:00

Zin om te dansen?

Café Starrenhof  |  Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

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
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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
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die zich zo thuis voelt als mensen zich 
verenigen. En dat is wat Laïs ons deze winter 
met graagte serveert.
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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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 Puttestraat,  43             2940     PUTTE-STABROEK               03 / 605 23 65

  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.www.brildesign-ingrid.be

... ook de bril maakt 
het verschil

-Monturen
-Zonnebrillen

-Contactlenzen
-Contactlensproducten

Een unieke bril 
op maat...

ook dat kan.




