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Wij, Daisy, Guy en ons team, hebben al 35 jaar  
het doel om mensen mooi te maken.
Wij staan dan ook altijd klaar met vakkundige 
advies om jouw ideaalbeeld zo goed mogelijk te 
bekomen. Kapsel, styling, kleur, verzorging en de 
juiste producten voor thuis. Het zit allemaal in onze 
standaard service en is de drijfveer van dit salon. 

Wij streven naar kwaliteit en houdbaarheid qua 
haarverzorging en kleurbehoud en brengen de 
laatste nieuwe trends om jullie te doen stralen 
als nooit te voren en dit alles met een vriendelijk 
gemotiveerd team.

Samen met Dominique, Jennifer en Katty vormen 
wij een sterk team en zoals ze met hun eigen 
woorden zeggen gaan wij nog jaren verder op  
deze manier.

Dominique: Ik werk hier graag omdat het vak 
me boeit en om de leuke werksfeer                    
met een heel tof team.

Jennifer: Ons gevarieerd team is onze super 
power. Voor elke klant is er een geweldige 
kapper/kapster met allemaal hetzelfde doel 
voor ogen, onze klanten laten stralen.

Katty: Aangename collega's in een warme 
huiselijke sfeer.

Daar ook de markt van de 
haarverzorgingsproducten niet stil staat en 
de ecologische voetafdruk belangrijker én 
dringender wordt, willen wij ook ons steentje 
bijdragen en gaan wij in de nabije toekomst 
een nieuwe weg in slaan. 
Ontdek vanaf 2 mei onze nieuwe lijn,  
100% naturel and certified organic ingredients. 
Dus ecologisch, maar zonder van kwaliteit in 
te boeten.
Ook voor klanten met allergieën gaan wij met 
een specifiek gamma werken.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? 
Kijk dan eens op onze website!

Haartooi Kuylen viert feest!
Haartooi Kuylen doet al 35 jaren 
mensen stralen en daar klinken we 
op. Feest met ons mee en maak 
een afspraak tussen 7 en 18 mei, 
dan schenken wij je graag een 
glaasje Cava.



Haartooi Kuylen viert feest!

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

Mei, de maand van de meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
benaming misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar het bourgondische Breda? Niet voor niets kreeg 
Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Omdat wij best 
snappen waarom ze die titel kregen, geven we je verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje Breda. Zo kun je 
zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Dakwerken Jennes en MFC De Biezen je een kijkje achter 
de schermen en deelt ook Haartooi Kuylen zijn bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor je moeder, je zus of je vriendin. Daar scoor je 
ongetwijfeld punten mee!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Manuela Kolkman



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

Een van de leukste steden van Nederland

Breda
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FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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Elke zondag open 

Een kleine boetiek met persoonlijke service. 
Vlotte damesmode tot maat 46.  
Wij gaan voor een juist prijskaartje in verhouding 
tot de kwaliteit en een goede pasvorm. 
In de regio het adres met de ruimste keuze aan 
MAC broeken. MAC heeft voor ieder type vrouw  
een broek die mooi past en lekker zit.  
Met uw klantenkaart altijd korting. 
 

Antwerpsestraat 47, Putte NL 
www.demoodesjoo.nl 

o.a.  MAC  -  Batida  -  S.Oliver  -  Comma 
Golléhaug  -  Frankwalder  -  YourConcept 

  



Je geboortelijst
bij Mon Bébé?

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

 03-294 54 22 - 0472-693 223    

Nieuwe 
collectie is 
binnen!

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

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

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

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

Tot gauw in onze winkel, Nicky.

Passie voor kinderspullen.
Dromen werd denken,
denken werd durven,

durven werd doen.
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Kortings-
code

BRUIST2019

ZILVEREN RING

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING

39,99 2999

GRAVEREN

799

Een speciaal cadeau!
Shop jouw cadeau op www.lucardi-juwelier.be
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op ww.lucardi-juwelier.be voor de uitsluitingen.

1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.

Een speciaal cadeau!
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- Demonstraties
- Superkoopjes
- Kortingen
- Nieuwe producten
- Hapjes & drankjes

Houd onze website www.dreampc.be goed in het oog, 
hier zal binnenkort meer informatie op verschijnen.

Dream PC
bestaat

20 jaar!

De enige echte
computerwinkel 

in België!

EN DIT VIEREN WIJ OP 
ZATERDAG 1 JUNI 2019

VAN 10:00 TOT 17:00

"Al vlug werd dit veel te klein en werd er in 2001 besloten om de 
garage om te bouwen tot een volwaardige winkel. Door de vele klanten 
en de goede mond-tot-mond-reclame, werd de plaats voor reparaties 
weer te klein. Er werd besloten om een stuk bij te bouwen om zo de 
reparaties vlot te kunnen laten verlopen."

Door de jaren heen is er veel veranderd, zo hebben wij een eigen lijn 
inktpatronen opgestart, maken wij ook websites en hosting, en doen 
wij sinds kort ook drukwerk. Dit gaat van het maken van kopieën tot 
t-shirts met eigen bedrukking.

In 20 jaar tijd hebben wij veel zien evolueren en hebben wij ons 
gamma steeds uitgebreid. Momenteel beschikken wij over een 
assortiment van meer dan 50.000 producten.  

Op 1 juni zullen wij dan ook fi er onze nieuwe productlijnen tonen en 
ook demonstraties van producten presenteren. 

Kom zeker langs op 1 juni 2019!

20 JAAR DREAM PC,
        dat wordt gevierd!

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

"Een computerzaak met een hart!" Zo wordt Dream PC 
ook al wel eens genoemd. Dit jaar bestaat de zaak 
20 jaar. De zaakvoerder is heel fi er hierover: "Ik ben in 
1999 gestart met mijn zaak achter de garage, vertelt Tim.
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Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di - za van 10 - 18 u.
03/383.59.14

Finess Lingerie ’s-Gravenwezel 
Wijnegemsteenweg 39/B - ’s-Gravenwezel
Openingsuren: di - za 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!
Jong en trendy assortiment met bh’s 
vanaf € 50,-

Marie Jo  

Swim  

verkrijgbaar 

bij Finess 

'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

OUTLET DAYS STEFFIE’S
17-18-19 MEI 2019
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DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.

Restaurant Rascasse

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

Culinair lunchen
Restaurant Rascasse ligt 

midden in de groene omgeving 

van Kapellen.

Dit bijzondere restaurant is zeer 

toegankelijk. Ze slagen erin 

om gastronomie en verfi jning 

te combineren tot een totaal- 

beleving in een ongedwongen 

sfeer. Bij mooi weer kan men ook 

lunchen op hun gezellig terras.

Je kan er genieten van een 

2-gangen lunch met koffi e 

(€ 34,50) en een 3- of 4-gangen 

weekmenu (€ 50 - € 62,50)

Restaurant Rascasse ligt 

midden in de groene omgeving 

van Kapellen.

Dit bijzondere restaurant is zeer 

toegankelijk. Ze slagen erin 

om gastronomie en verfi jning 
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beleving in een ongedwongen 

sfeer. Bij mooi weer kan men ook 

lunchen op hun gezellig terras.

Je kan er genieten van een 

2-gangen lunch met koffi e 

(€ 34,50) en een 3- of 4-gangen 

weekmenu (€ 50 - € 62,50)
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Luxe oosterse  hospitality

Ela Quality Resort staat bekend als kwalitatief één van de beste hotels van 
Turkije. De topservice in het vijfsterrenresort wordt erg op prijs gesteld door 
families en liefhebbers van wellness, yoga en sporten. De stijl van het hotel 
is hartverwarmend oosters en creëert een luxueuze vakantiesfeer. Voeg 
daarbij een geprivilegieerde ligging bij het mondaine Belek, vlak aan de 
Middellandse Zee en het fi jne zandstrand, de ruime, weelderige tuin, de vele 
zwembaden, uitstekende restaurants, faciliteiten voor sport en ontspanning 
én alles is all-inclusive... Dan kan de vakantie toch niet meer stuk? 
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Ela Quality Resort is verkozen tot ‘Best 
managed children’s event hotel’ bij de Quality 
Management (QM) Awards, de belangrijkste Turkse 
toerisme-awards. Service en kwaliteit staan voorop 
in het beleid van het hotel dat zich richt op families. 
In de stijlvolle kamers, de villa’s en de suites is aan 
elk detail gedacht om families met het toppunt van 
luxe en comfort te ontvangen, met een exclusief 
design en bijzondere privileges.

Gastronomie
De kwaliteit op gastronomisch vlak is top met de 
beste gerechten uit de Turkse en internationale 
keuken. Er is een hoofd-restaurant en er zijn zeven 
thematische à-la-carterestaurants met internationaal 
bekroonde chef-koks en exclusieve concepten.

Wellness
De AB-I ZEN SPA & WELLNESS in Ela Quality 
Resort is een prachtige oosterse oase van 4500 m², 
ontworpen voor gasten die zich willen laten 
verwennen met een keuze uit een breed spectrum 
van maar liefst 160 massages en therapieën. 

Voor meer info en reserveringen: www.elaresort.com

Te beleven
Bij Ela Quality Resort kies je uit een enorme waaier aan (sport)
activiteiten en kun je het een na het ander uitproberen. De 
uit gestrektheid van het domein waarborgt daarbij sereniteit. 
‘s Avonds is er kwalitatief hoogwaardig entertainment met 
shows, live-muziek en party’s in het amfi theater en de 
geluiddichte nachtclub.

Kinderen
Voor kinderen en tieners is er Everland Q Kids Club, een 
fantastisch kinder paradijs met activiteiten voor kinderen 
en tieners in de leeftijd van een tot zeventien jaar, onder 
begeleiding van een professioneel kinder -  animatie en 
-verzorgingsteam. Bijzonder zijn het zwembad met 
glijbanen, een avonturenpark, een hobbykeuken 
en een restaurant exclusief voor kinderen. 

Ela Quality Resort Belek
lskele Mevkii, Belek
Antalya, Turkije
+90 444 1 352

Luxe oosterse hospitality VOOR HET HELE GEZIN



J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN

JARDINICO
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Openingsuren:
Maandag en dinsdag : gesloten 

Woensdag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur 

Zon- en feestdagen: 10.00 tot 16.00 uur

Rechtstreeks van kweker naar klant!

Kruiden 
en vaste
planten

Hanging 
baskets en 
terras- en 

tuinplanten

Perk- 
planten Rozen 

en klim-
planten

Stofzandstraat 41, 2920 Kalmthout  |  0472 96 06 81
info@mercafl ora.be  |  www.mercafl ora.be
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D
BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
HEROVERDE 
FORTEN

D

FIETSEN DOOR DE GROENE 
RAND VAN ANTWERPEN. Ben je 
op zoek naar natuur, cultuur en 
ontspanning? De forten rond 
Antwerpen zijn hiervoor de ideale 
plek. In de twee fortengordels rond 
Antwerpen kan je genieten van 
historische domeinen met een 
militair verleden, zoals forten en 
kastelen. Ontdek dit gebied aan de 
hand van zes fi etsroutes. Per route 
vind je leuke suggesties in de 
omgeving die je kan combineren.
In vier forten kun je met de 
erfgoedapp op zoek naar Achille. 
Hij leidt jou en je (klein)kinderen 
door 500 jaar geschiedenis. Down-
load de app via erfgoedapp.be 
(Android & Apple).
www.fortengordels.be/
eigenschappen/fi etsen

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.

In de eerste live-action Pokémon fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU
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‘Prijs-kwaliteit staat bij ons centraal,’ weet Frank ons 
te vertellen, maar ook ervaring blijkt een belangrijke 
steunpilaar te vormen voor zijn bvba. Zelf is de 
uitbater al 20 jaar bezig met zijn stiel, maar ook ‘s 
mans personeel heeft de nodige ervaring achter de 
kiezen. Sterker nog: de man die hem heeft opgeleid 
en die al 3 decennia op en met daken werkt, is 
tegenwoordig één van Franks werknemers.

‘Dakwerken is niet iets wat je zomaar op school 
leert’ zegt Frank. ‘Ik heb zelf sanitair gestudeerd en 
dan geraak je vanaf het vijfde middelbaar ook 
vertrouwd met de beginselen van het werken aan 
daken, maar je leert het toch vooral al doende.’ 

Het is meteen één van de redenen waarom 
Dakwerken Jennes zich enkel toelegt op dak- en 
gevelwerk. ‘Wij zijn daarin gespecialiseerd. Wanneer 
er iets moet geverfd worden, laat ik een schilder 
komen. Ieder doet waar hij het beste in is, zo kan je 

veel betere resultaten afleveren dan dat je voor alles 
alleen probeert te zorgen’. Toch zijn niet alle 
dakwerkers in staat om met elk mogelijk dak aan het 
werk te gaan en dat is bij Dakwerken Jennes wél het 
geval. Of het nu om platte, hellende of leien daken 
gaat: Frank weet er wel raad mee. ‘Die kennis heeft 
ons zelfs al tot in Engeland gebracht, waar we 
gedurende een week aan een project werkten.’ 

Een nieuw dak of renovaties aan een ouder 
dak nodig? Surf dan zeker eens naar 
www.dakwerkenjennes.be.

Dakwerken Jennes:  
Vakmannen

‘Niet elke Dakman is een Vakman’ luidt de leuze die de homepagina van 
dakwerkenjennes.be siert. Een knappe slogan die duidelijk belichaamd wordt door 
eigenaar Frank Jennes.

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

Dakwerken Jennes
0476/62.99.08

Albert louisastraat 18
info@dakwerkenjennes.be

2950 Putte - Kapellen
www.dakwerkenjennes.be



“Laat jouw dak best in  
handen van een specialist”

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

BRUISENDE/ZAKEN
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.com
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.be

1

5

4

2

3

6

7

Mooie zachte Pastels
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BEAUTY/NEWS

Dit voorjaar laten de cosmeticahuizen zich
inspireren door de kleuren van de lekkerste ijsjes,

de zachtste koekjes en zoetste snoepjes. Ben
je niet zo’n zoetekauw, maar wel gek op deze
pasteltinten? Dan kun je dit voorjaar je lol op!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www2.lancome.com
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.be

9
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11
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8

Pastels
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Wat maakt dineren in Holland Casino Breda zo speciaal?
“De Brasserie is, net als het casino, onderdeel van een prachtige oude 
locatie, waar zich voorheen een klooster bevond en later de militairen 
rondliepen. Dit geeft een bijzondere sfeer waar je culinair kunt genieten. 
Daarnaast zijn we 364 dagen per jaar geopend met De Brasserie 
waar je kunt dineren van 17.00 uur tot 01.30 uur. Doordat we ook grote 
gezelschappen ruimte kunnen bieden, hebben we veel variatie in ons 
aanbod. Dat maakt ons werk nóg leuker.”

Wat moeten we zeker komen proeven?
“Elk kwartaal hebben we een nieuwe kaart met verrassende gerechten. 
Asperges a la Flamande vind ik persoonlijk een gerecht dat je geproefd 
moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen in het 
huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten die we steeds opnieuw 
willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda zijn bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt Chef-kok 

Dave Spijkers al zo’n tien jaar, waarvan de laatste zes in deze functie.

HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_NL_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:23

DINEREN BIJ 
HOLLAND CASINO BREDA?

RESERVEREN: +31 76 - 525 11 00

Laat u zich ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij uw reservering ‘België Bruist’.

U ontvangt dan per persoon 25% korting op een 3-gangen diner
in de maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.

WWW.HOLLANDCASINO.NL

Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- 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 kan je  
deze huren?  
Je kan deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand 
of zelfs langdurig huren.
Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Vanaf nu beschikken wij over  
2 koelaanhangwagens.  
Namelijk 2 formaten: eentje van 7 m³ 
en eentje van 5,25 m³

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.

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

- werkt op 220V netstroom 

Vraag 

vrijblijvend 

uw offerte 

aan

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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Wat maakt dineren in Holland Casino Breda zo speciaal?
“De Brasserie is, net als het casino, onderdeel van een prachtige oude 
locatie, waar zich voorheen een klooster bevond en later de militairen 
rondliepen. Dit geeft een bijzondere sfeer waar je culinair kunt genieten. 
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gezelschappen ruimte kunnen bieden, hebben we veel variatie in ons 
aanbod. Dat maakt ons werk nóg leuker.”

Wat moeten we zeker komen proeven?
“Elk kwartaal hebben we een nieuwe kaart met verrassende gerechten. 
Asperges a la Flamande vind ik persoonlijk een gerecht dat je geproefd 
moet hebben van de huidige menukaart.”

En wat is tot slot jouw grootste uitdaging?
“Voor mij is dat het meegaan met de tijd en vernieuwing brengen in het 
huidige aanbod. We hebben veel vaste gasten die we steeds opnieuw 
willen verrassen met mooie gerechten. Daar doe ik het voor!”

Holland Casino Breda zijn bij vele mensen in onze regio bekend. Toch is niet iedereen 
bekend met haar restaurant De Brasserie. In dit restaurant werkt Chef-kok 
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DINEREN BIJ 
HOLLAND CASINO BREDA?

RESERVEREN: +31 76 - 525 11 00

Laat u zich ook verrassen door de keuken van Holland Casino 
en vermeld bij uw reservering ‘België Bruist’.

U ontvangt dan per persoon 25% korting op een 3-gangen diner
in de maand mei en/of juni.*

* Niet in combinatie met andere acties/loyaliteitsprogramma of arrangementen.
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Voel je goed,
ook met een maatje meer

“Bij Damesmode Xtra ga je 
met een tevreden gevoel naar 
huis. We hebben voor ieder 
wat wils: ook voor dames met 
een maatje meer”, zegt de 
enthousiaste zaakvoerster 
Vicky Devriese.  

Je vindt ons terug in de 

Ertbrandstraat, gelegen in het 

gezellige grensdorp Putte-

Kapellen. Mijn klanten krijgen altijd 

een eerlijke en persoonlijke service. 

Zowel voor een jong als een wat 

ouder publiek hebben we sportieve 

en geklede dameskleding met een 

maatje meer. Van maat 42 tot 56.

Ook zin in persoonlijk advies 

op maat? Dan ben je bij 

Damesmode Xtra aan het 

juiste adres. Spring gerust 

eens binnen!

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61
xtra.vicky@skynet.be

Vicky Devriese

Yoek
Adia
Open End
Kirsten Krog
Via Appia Due
Adelina
Yesta
No Secret
La Lemon
Toni
Dex plus
Zhenzi

Wij zijn 
gesloten van 

27 mei
t/m 1 juni

‘Goh, we hebben de garage in 1997 overgenomen 
van de vorige eigenaars,’ vertelt Danielle ons. ‘Mijn 
vader was vroeger meestergast voor hen. Na de 
vernieuwing van de showroom zijn we groots 
heropend en zijn we begonnen met het verdelen van 
Mazda en Isuzu en gestopt met het verdelen van 
Nissan, terwijl we wél verder gingen met Suzuki. Dat 
heeft een nieuwe wind door de garage doen waaien. 
Mijn broer, mijn ouders, mijn echtgenoot en ik baten 
de zaak uit, maar ook onze gasten krijgen het gevoel 
dat onze werknemers een familie vormen.’

De opvolging lijkt inmiddels verzekerd, want ook 
Danielles veertienjarige zoon wil mee in het verhaal, 
maar de sympathieke dame benadrukt dat ook 
mensen van buiten haar familie tot een hecht team 
worden gekneed. 

Met de verandering in merken en modellen blijft 
garage Gwijde een gevestigde waarde. Verder 
bleven de ‘roots’ behouden,  want Garage Gwijde 
is verder gegaan met andere betrouwbare Japanse 
merken. In de showroom vind je buiten auto’s van 
Suzuki dan ook wagens van Mazda en Isuzu terug. 
Het feit dat een fabrikant als Mazda ook eigen 
motors ontwikkeld heeft, is daarbij een absoluut 
pluspunt, terwijl technologieën als SKYACTIV en 
SKYACTIV-X voor meer effi ciëntie en dus minder 
vervuiling zorgen. Met een resem nieuwe 
automodellen in zicht, lijkt de zaak dan ook klaar te 
zijn voor de toekomst.

Ook interesse in Japanse betrouwbaarheid? 
Bezoek dan zeker eens www.gwijde.com

Het gebeurt niet zo vaak dat een garage zich beroept op het familiale aspect om 
zichzelf in de verf te zetten. Garage Gwijde in Kapellen doet dat wél en blijkt daar 
ook een goeie reden voor te hebben. Wij spraken met mede-uitbaatster Danielle en 
vroegen haar hoe lang haar zaak eigenlijk al in handen is van haar familie.

Familiale sfeer in een garage

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

Met oog voor de toekomst
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Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen
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Wil je island hoppen?
Kristof Holidays kan zorgen 
voor vluchten, transfers, 
ferry’s, logement, enzovoorts.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 

BRUIST/REIZEN



Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Het is weer tijd voor 
lente aanbiedingen!

Ondanks de wegenwerken blijven wij steeds goed bereikbaar, 
volg onze wegwijzers. 

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

Bij afgifte van deze bon 

GRATIS 2 BARBECUEWORSTJES

 (geldig tot einde mei, 1 bon per klant/dag.
Bij aankoop van min. € 5,-)

Onze Lentefolder terug in je brievenbus met extra acties 
en knipbonnen met gratis artikels. 

(raadpleeg de website)



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

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

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

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

Dé haard 
voor uw 
huis!

Wij bieden een 
complete service, 
inclusief installatie  
en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u terecht voor alle types kachels.  
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en gaskachels, hout- en 
gashaarden en elektrische sfeerverwarming.
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Vier samen een nieuwe lente
 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

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

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

€ 29,95
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LOOKING/GOOD

‘s Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden 
en vervolgens uren wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is 

slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar handige slaaptips.

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE. Naar bed gaan en opstaan 
op hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een 
stabiele, natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig 
heeft om goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.

OVERDAG REGELMATIG BEWEGEN zorgt ervoor dat 
je ‘s avonds heerlijk kunt slapen. Maar ‘s avonds sporten 
is niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op nachtmodus.

jij ook slecht?S laap

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  03/664.45.88

Als Instituut Kérastase en Shu Uemura zorgen wij 
voor unieke schoonheidsrituelen, ceremonies en 
massages, waarbij al je zintuigen geprikkeld worden.

Wij zijn een gepassioneerd team met oog voor detail 
en schoonheid! 

Because we care! 
Net aan de grens in Putte.Net aan de grens in Putte.

LEVEL4HAIR/HAARTIPS

Ga je thuis aan de 
slag met een föhn, 

stijl- of krultang, 
zorg er dan voor 

dat je de volgende 
stappen doorloopt.

TIP 5 Gebruik als finishing touch een 
product dat het haar beschermt tegen 
vocht van buitenaf. 

TIP 4 Zet de föhn, stijl- of krultang 
nooit op de hoogste stand.

TIP 3 Behandel droge punten met een olie, 
afgestemd op jouw haartype. 

TIP 2 Gebruik een product dat het 
haar tegen de hitte van de föhn, stijl- of 
krultang beschermt.

TIP 1 Gebruik een voedende shampoo.

Styling tips 
-trucs en tools-
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LOOKING/GOOD
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•  Plat dak •  Hellend dak •  Leien dak •  Gevelafwerking •  Zink en koper werken

Of het nu gaat om de integratie van velux ramen 
in de dakpartij of een sarkingdak , wij staan u 
graag bij met raad en daad.  
Verder kunt u bij ons terecht voor de 
daktimmerwerken.

Wij coördineren dan voor u de timmerwerken 
zodat u slechts één aanspreekpunt heeft voor 
uw volledig dak.

Nieuwbouw of renovatie? Wij hebben de kennis 
in huis om elk type dak of project uit te voeren. 

Wij adviseren bij het maken van uw keuze van 
materialen voor de dakbedekking en werken met 
pannen, tegelpannen, natuurleien en eternit leien.

UW HELLEND DAK,  
ONZE SPECIALITEIT!

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

NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN
Dakwerken Jennes

0476/62.99.08
Albert louisastraat 18

info@dakwerkenjennes.be
2950 Putte - Kapellen
www.dakwerkenjennes.be

BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

ACTIES op bijna ALLES

Zonnetenten
Sectionale poorten

Screens
Voorzetrolluiken

Buitenleven
Voorwaarden zie website



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

BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com
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GAAN WE
VERKOPEN OF 
VERBOUWEN?

Je huis is te klein geworden en 
eigenlijk ben je toe aan een 
nieuw interieur. Wat doe je? 
Verbouwen of toch maar op 

zoek naar dat ene droomhuis 
dat aan al je wensen voldoet? 

Een lastige keuze. En hoe 
langer je aarzelt, hoe lastiger 
het wordt om knopen door te 
hakken. Wij helpen je graag 

een handje op weg.

Hak nu  de               door!



GAAN WE
VERKOPEN OF 
VERBOUWEN?

Je huis is te klein geworden en 
eigenlijk ben je toe aan een 
nieuw interieur. Wat doe je? 
Verbouwen of toch maar op 

zoek naar dat ene droomhuis 
dat aan al je wensen voldoet? 

Een lastige keuze. En hoe 
langer je aarzelt, hoe lastiger 
het wordt om knopen door te 
hakken. Wij helpen je graag 

een handje op weg.

Hak nu  de               door!
Je wordt er vandaag de dag bijna mee doodgegooid 
op de televisie: programma’s die gaan over het 
verbouwen van je huis (door jezelf of door anderen), 
het kopen van een huis (in eigen land of ver 
daarbuiten) of het restaureren van een bouwval. 
Leuk om inspiratie op te doen of stiekem mee te 
lachen, maar hoe zit het met jouw eigen plannen?

WOONWENSEN
Of je nu gaat kopen of verbouwen, zo’n beslissing 
neem je niet van de ene op de andere dag. In beide 
gevallen zijn er veel kosten mee gemoeid, maar wat 
is het meest gunstige? Dat is moeilijk te zeggen. 
Veel hangt af van je eigen wensen, maar vooral ook 
van je budget. Begin daarom met het maken van 
een lijstje met jouw woonwensen. Ben ik blij met de 
locatie van mijn huis? Hoe groot moet mijn tuin zijn? 
Hoeveel slaapkamers wil ik?

FINANCIEEL PLAATJE
De volgende stap is om te kijken wat realistisch is, 
vooral fi nancieel. Een website als www.zimmo.be 
kan inzicht geven in de kosten van een (nieuw) 
huis dat aan je wooneisen voldoet. Een schets van 
je woonwensen door een architect of een offerte bij 
een aannemer kunnen je inzicht geven in de kosten 
van een verbouwing. Bij een verbouwing is het ook 
niet verkeerd om alvast te checken bij de gemeente 

BRUIST/WONEN

wat mogelijk is. Sommige gemeentes hanteren strenge regels voor 
een aanbouw aan je huidige woning. Tegelijkertijd moet je bij een 
verhuizing ook denken aan de extra kosten die een verhuizing 
met zich meebrengt. Moet er een nieuwe keuken en/of badkamer 
in? Hoe zit het met de aan planting van de tuin? Etc. Pas als je dat 
allemaal helder hebt, kun je de juiste beslissing nemen.

WEET DAT JE NIET DE ENIGE BENT
Maak gebruik van ervaringen van anderen, zet alle voor- en 
nadelen op een rijtje en bedenk dat je een belangrijke stap 
neemt voor de komende tien, twintig jaar.

Tijd
voor

actie?

Hak nu  de               door!knoop
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MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, 4645 DA Putte  |  0164 315560  |  mfcdebiezen@gmail.com  |  www.cafedebiezen.nl

Wie zich na een drukke werkweek eens goed wil 
uitleven, vindt in het Multifunctioneel Centrum 
De Biezen ongetwijfeld zijn keuze. Sporten, 
petanquen, repeteren of gewoon gezellig iets 
drinken? In de Biezen in Putte is iedereen welkom!

Op zoek naar een hobby?

“Iedereen is
welkom voor 

wat dan ook!

De lijst is eindeloos, want het centrum bestaat uit een 
grote sporthal, een café, een feestzaal en vergaderzalen. 
Bezoekers hebben enorm veel ruimte om zich in de 
Biezen helemaal uit te leven. Fancy is dan ook de 
gastvrouw voor talloze sportverenigingen, een koor, 
een biljartvereniging, een fietsclub, sympathisanten, 
feestneuzen en noem het zo maar op. “Mensen komen 
niet enkel om hun hobby uit te oefenen, maar ook omdat 
ze het hier fijn vinden. Dat maakt me heel erg trots.”

Kom je ook graag sporten of de sfeer opsnuiven van het 
Multifunctioneel Centrum De Biezen in Putte? Spring er 
even binnen of bezoek dan zeker www.cafedebiezen.nl

Eten, drinken, sporten, vergaderingen, 
feesten, bruiloften... je kan het zo gek 
niet bedenken of het wordt hier gedaan.



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

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

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

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

Op zoek naar een vertrouwde 
partner voor uw schrijnwerk?

Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. Graag meer informatie, 
neem dan zeker contact met ons 
op voor een vrijblijvende afspraak.

Passie en vakkennis 
voor binnen en buitenschrijnwerk
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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

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Mei
houdt je niet voor

de gek!

Mei
Ik loop te fl uiten, 

want het is heerlijk 
buiten.
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7 SEPTEMBER '19

2e editie van

Formules:
1: 2 stuks vlees + groentebuffet à volonté
2: 3 stuks vlees + groentebuffet à volonté
3: 4 stuks vlees + groentebuffet à volonté

Keuze uit: worst, brochette, ribbekes of 
kipfi let. Betalingen dienen te gebeuren 
voor 7 augustus 2019

€ 16
€ 19
€ 22

Kapellensteenweg 248, Kalmthout 
03 501 51 39
www.frituur-mikeysplace.be

Dagelijks staat ons team 
garant om u de beste 

kwaliteit met dagdagelijks 
verse producten en een 

snelle service voor te 
schotelen. Wij hebben 
voor u een uitgebreid 

pallet en zijn 7 dagen per 
week geopend. Een zaak 

met verzorgd interieur 
en een rustgevende 

tuin (120 zitplaatsen) 
met speeltuin voor de 

allerkleinsten.

Voor grote feesten net als bedrijfsfeestjes en evenementen, 
maar ook voor de kleine, gezellige privéfeesten!

Wij bieden standaard formules aan, maar ook deze zijn 
bespreekbaar en aanpasbaar naar wens. Zoals de uitbereiding 
naar ijsjes en drank kunnen besproken worden.

Indien u niet aan 100 personen komt, komt er een opleg van € 75,- voor 
de foodtruck. Als u meer dan 100 personen hebt valt deze kost weg.

Onze eigen foodtruck!

Voor alle info: 0468 35 99 50



www.btful.be

Dorpsstraat 48  2950 Kapellen



KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
2910 Essen (Wildert) | 03 666 85 87 
info@kachelservice.be | www.kachelservice.be

VERKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen

Thuiskomen in warmte
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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.

In onze vriendelijke en huiselijke sfeer zijn zowel 
vrouwen, mannen en kinderen welkom.  
U kunt bij ons terecht voor:
- verschillende soorten kleuringen
- moderne en klassiekere snitten
- opsteekkapsels voor bruiloften,  
 feesten of communie
- brushingen

Heeft u vragen over type kleuring of verzorging 
van uw haren? Maak dan eens een afspraak!

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Wilt u iemand 
verrassen?  

Dan kunt u altijd 
even langskomen 

voor een leuke 
cadeaubon!

Een kapsalon met kwaliteitKapsalon Esli is een betaalbare 
kapsalon die kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd  
en geholpen wordt.
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“WIJ WILLEN DE MENSEN BETER 
MAKEN OP ALLE GEBIEDEN”

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

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

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

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

fitnessUniek in de regio

onder begeleiding
In onze praktijk  
staat de patiënt 
steeds centraal.  

Elke behandeling 
wordt individueel 
gegeven en een 

manuele 
behandeling  
wordt steeds 

gecombineerd  
met actieve 

revalidatie en 
oefentherapie.

www.corpusfit.be

Wacht niet
langer en 

contacteer
ons!



Zowel 's middags als 's avonds worden er 

lekkere en vooral verse gerechten geserveerd. 

Op de menukaart staat voor ieder wat wils, 

kleine gerechten zoals croques, pasta's 

en salades alsook uitgebreide lunch- en 

dinergerechten en wisselende suggesties.

Benieuwd naar onze lekkere gerechten?  
Onze menukaart kunt u bekijken op onze website



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

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!

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

Zorg
op
maat



ANTWERPEN PROEFT
1, 3 T/M 5 MEI
Toprestaurants, sterrenchefs en tv-koks bieden 
op Antwerpen Proeft signatuurgerechten in 
degustatievorm aan. Nergens vind je op één 
en hetzelfde moment gerechtjes van zoveel 
restaurants voor een fractie van de gangbare 
prijs: 5 of 7,50 euro. Stands van artisanale 
producenten, kookdemonstraties en gratis 
culinaire workshops bij AEG zijn andere 
attracties van ons festival.
 We verwelkomen je in de Waagnatie op 
woensdag 1 mei (Feest van de Arbeid), 
vrijdag 3 mei, zaterdag 4 mei en zondag 5 mei. 
Met zowel binnen als buiten stands, bars en 
terrassen kunnen we ook bij deze nieuwe editie 
elk weer aan.

Waar: Waagnatie Expo & Events
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Aanvang: 1, 3, 4, 5 mei
Tickets: Zie www.proeft.be/tickets
www.proeft.be

BEIR-TOTAL
VRIJDAG 10 MEI
Beir-Total is een uniek dj-festival in het 
hartje van Kapellen. Het werd opgericht door 
enthousiaste jonge ondernemers met als missie 
het leven heel wat feestelijker te maken. Want 
geef toe, er is altijd wel reden voor een feestje!
Op Beir-Total vind je jong aanstormend talent, 
maar ook dj's met al enige naamsbekendheid.
Beir-Total 2019, vrijdag 10 mei is het zover! 

Een betoverend podium, 8 fantastische dj's, 
foodtrucks en een geweldige sfeer, dat zijn de 
ingrediënten voor dit heuse festival. Het festival, 
dat plaatsvindt op de festivalweide van Kapellen, 
is voor jong en oud vanaf 16 jaar. Kom mee 
genieten en feesten vanaf 18:00.

Een voorverkoopticket kost €10, de vroege 
vogels kunnen hun earlybird-ticket voor maar €5 
kopen. Aan de kassa kost een ticket €15.

Waar: 276/278 Kapelsestraat, Kapellen
Aanvang: 18:00 tot 02:00 uur
Tickets: € 10,-
www.beirtotal.beEv

en
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ANTWERPEN PROEFT
1, 3 T/M 5 MEI
Toprestaurants, sterrenchefs en tv-koks bieden 
op Antwerpen Proeft signatuurgerechten in 
degustatievorm aan. Nergens vind je op één 
en hetzelfde moment gerechtjes van zoveel 
restaurants voor een fractie van de gangbare 
prijs: 5 of 7,50 euro. Stands van artisanale 
producenten, kookdemonstraties en gratis 
culinaire workshops bij AEG zijn andere 
attracties van ons festival.
 We verwelkomen je in de Waagnatie op 
woensdag 1 mei (Feest van de Arbeid), 
vrijdag 3 mei, zaterdag 4 mei en zondag 5 mei. 
Met zowel binnen als buiten stands, bars en 
terrassen kunnen we ook bij deze nieuwe editie 
elk weer aan.

Waar: Waagnatie Expo & Events
Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Aanvang: 1, 3, 4, 5 mei
Tickets: Zie www.proeft.be/tickets
www.proeft.be

BEIR-TOTAL
VRIJDAG 10 MEI
Beir-Total is een uniek dj-festival in het 
hartje van Kapellen. Het werd opgericht door 
enthousiaste jonge ondernemers met als missie 
het leven heel wat feestelijker te maken. Want 
geef toe, er is altijd wel reden voor een feestje!
Op Beir-Total vind je jong aanstormend talent, 
maar ook dj's met al enige naamsbekendheid.
Beir-Total 2019, vrijdag 10 mei is het zover! 

Een betoverend podium, 8 fantastische dj's, 
foodtrucks en een geweldige sfeer, dat zijn de 
ingrediënten voor dit heuse festival. Het festival, 
dat plaatsvindt op de festivalweide van Kapellen, 
is voor jong en oud vanaf 16 jaar. Kom mee 
genieten en feesten vanaf 18:00.

Een voorverkoopticket kost €10, de vroege 
vogels kunnen hun earlybird-ticket voor maar €5 
kopen. Aan de kassa kost een ticket €15.

Waar: 276/278 Kapelsestraat, Kapellen
Aanvang: 18:00 tot 02:00 uur
Tickets: € 10,-
www.beirtotal.be

SOUND OF SCIENCE
24 & 25 MEI
Sound of Science is een openlucht 
wetenschapsfestival en dé place to be 
voor nerds, geeks en al hun (minder 
geeky) vrienden en familieleden. 
Denk aan tenten, foodtrucks, muziek 
en natuurlijk veel wetenschap. Van 
de pot gerukt, maar dan op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier.
Sound of Science Night: 
vrijdag 24 mei, 19:00 - 22:00. 
Eén podium met een schitterend 
programma. Sound of Science Day: 
zaterdag 25 mei, 10:00 - 21:00. 
Een hele dag met meerder podia, 
lezingen, activiteiten en wetenschappelijk 
verantwoord plezier.

Waar: Fort 4  
Fortstraat 100, 2640 Mortsel
Aanvang: 24 en 25 mei
Meer info en programma op 
www.soundofscience.be

BIKE-IN CINEMA 
ZATERDAG 25 MEI
Naar aanleiding van de Critical Mass Belgium die op 
zaterdag 25 mei plaatsvindt in Antwerpen, organiseren 
De Roma en Critical Mass Antwerpen een eerste 
Bike-In Cinema! We toveren De Roma vanaf de 
namiddag om tot een waar fi etsparadijs. De deuren 
gaan al vroeg open (16:00) met een fi lmluik voor 
kinderen. Met je (bak)fi ets kan je voor een keer De 
Roma binnenrijden (reserveer tijdig je gratis plekje) of je 
kan vanop het balkon de fi lm meepikken.
Tussen 18:00 en 20:00 voorzien we eten aan 
democratische prijzen in fi etsstijl en een 
speakerscorner met verhalen van verschillende 
fi etsliefhebbers. Om 20:00 start een nieuwe 
fi lmvertoning (voor volwassenen).

Een Critical Mass is een statement: het gaat om het 
inpalmen van straten voor een beter beleid rond 
transport, lucht die je zonder zorgen kan inademen en 
publieke ruimte die er voor iedereen is. Een Critical 
Mass draait om plezier: het betekent samenkomen met 
vrienden, diehard fi etsers, kinderen, moeders, vaders, 
dj’s op wielen, grootouders. Kortom iedereen die ervan 
houdt om op een fi ets te rijden. Muziek en Feest! 

Waar: Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout
Aanvang: 16:00 uur & 20:00
www.deroma.be

INBINDEN VAN  
BOEKEN, DOCUMENTEN 
EN EINDWERKEN

ABSOLUUT TOPWERK, SNELLE SERVICE

03 605 42 67

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

Laat u graag uw documenten inbinden in
een handige bundel of boek? Dit oogt niet
alleen bijzonder professioneel, maar is ook
vaak de meest duurzame manier om uw 
documenten te bewaren. Copy Service Center
in Kapellen biedt u meerdere mogelijkheden

Wacht niet 
langer en bindt 

het in!
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Dit topadres garandeert u welbevinden en harmonie voor 
lichaam en geest. We presenteren u de excellente BABOR 
verzorgingssystemen met een maximum aan service. In 
een ontspannen sfeer. Wij zijn 8 jaar geleden gestart met 
het merk Babor omdat het op gebied van anti-aging veel 
te bieden heeft. Zij werken met de beste producten en 
apparatuur.

Microneedling: Voor zichtbaar strakkere contouren. De 
fijnste naaldjes brengen een effectief werkstofconcentraat 
tot diep in de huid en vullen zo rimpels en lijntjes van 
binnenuit op.

Microdermabrasie: Microdermabrasie  is een 
behandeling waarbij de huid krachtig, maar zeer 
gecontroleerd gepeeld zal worden. Zo ontstaat er 
een nieuwe huid. 
Voor fijne lijntjes, lichte pigmentvlekken, acné-
letsels, een doffe en onzuivere huid.

Spot reducer: voor de behandeling van 
ouderdoms-en pigmentvlekken.

Dokter Babor Pro: een heel nieuwe cosmetische 
lijn op basis van fruitzuren, ontworpen door experts 
en voor experts.

Cryo-line: vetvermindering door koude 
figuurcorrectie

Maak een afspraak en ervaar daarbij de totale 
werking van de BABOR methode.
Meer info over al onze behandelingen
op www.chamyr.be

Wij hebben Beauty Center Chamyr in 1987 opgericht. De naam is 
ontstaan door het samenvoegen van ons namen, Chantal en Myriam, 
beide zaakvoersters. Ons team wordt versterkt door Nathalie Koninckx.

De beste zorg
voor uw uiterlijk

DE BESTE ZORG
VOOR UW UITERLIJK

56



 

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

ju
ni

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.k

ap
el

le
nb

ru
is

t.
bea f s l a n k e n o g 

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

huidanalyses

afslanken
manicure
pedicure
sieraden

tanning
ontharing
gelaat
schoonheid

Maak kans op één van de drie:

De BABOR Derma Visualizer toont hoe uw 
huid er in de diepte uitziet. De hoge resolutie 
camera met 80-voudige zoom maakt 
sterk vergrote beeldweergaven mogelijk. 
Bovendien analyseert dit huidanalyse-
apparaat uw actuele huidtoestand aan 
de hand van rimpels, sebum, poriën, 
pigmentvlekken, huidvochtigheid.

Nieuwdreef 2, Merksem 
+32 (0)3 645 40 89
info@chamyr.be
www.chamyr.be

VOELBAAR ZACHTE HUID,  
VRIJ VAN ONGEWENSTE 
HAARGROEI

Soprano ICE is de meest complete en effectieve 
oplossing voor laserontharen die op dit moment 
beschikbaar is. 
Deze Alma diodelaser is geschikt voor alle huidtinten 
en haartypes en maakt het mogelijk om zelfs tijdens 
de zomermaanden te behandelen. 
Ook de zongebruinde huid kan behandeld worden.
Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis 
testsessie, geniet van onze promo's,:
- benen, incl de knie    € 195 + gratis oksels
- volledige bikinilijn     € 145 nu  4 + 1 gratis

- permanente make-up
- microblading
- wimper extensions
- micro pulsed plasma
- spraytanning

t.w.v. 

€ 50,-
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Essenhoutstraat 262, Kapellen  |  03/665.28.01   |  Facebook: HaarIdeeKapellen

“Life is too 
short to have 

boring hair”
Het zomert 
bij Haar Idee
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bef k x c s g p w r k e 

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

Luxe 
pakket

haar
dames
kinderen
heren

knippen
wassen
style
kapsalon

Maak kans op één:

t.w.v. € 100,-

Pasen is voorbij, de lente is in volle bloei, de 
laatste loodjes voor de studenten komen er aan, 
maar bij Haar Idee kijken we toch al stiekem uit 
naar de zomer. De stijgende temperaturen doen 
ons verlangen naar die welverdiende (zomer)
vakantie.

Reizen doen we dan ook liefst in stijl. 

Maak snel uw afspraak bij Haar Idee voor een 
frisse snit of een nieuwe haarkleur. Wij bieden u 
eerlijk advies en helpen u in uw keuze voor de 
beste verzorgingsproducten van L’Anza zodat u 
ook thuis uw haar optimaal kan verzorgen.

Via bijscholing en shows volgt Haar idee de 
laatste trends en nieuwste technieken. Breng 
ons een bezoek voor persoonlijk advies op maat.

Essenhoutstraat 262
Kapellen
03/665.28.01 
Facebook: HaarIdeeKapellen

pakket

- Trendy strandtas
- Luxe strandlaken
- Bluetooth speaker
- Shampoo
- Conditioner

We geven  2 pakketten weg!
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GRATIS 
2DE PAAR*

multifocale (zonne)glazen

*Actie geldig van 29/03 t.e.m. 21/07/2019. 
Vraag naar de actievoorwaarden  

in onze optiekzaak.

Oog voor detail 50%
KORTING OP

2DE PAAR
uni- of  multifocale

(zonne)glazen*

*Actie geldig van 29/03 t.e.m. 21/07/2019. 
Vraag naar de actievoorwaarden  

in onze optiekzaak.

Oog voor detail

 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.

www.brildesign-ingrid.be

ook de bril 
maakt 
het verschil




