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www.btful.be
Dorpsstraat 48  2950 Kapellen

GET OUT & SHOP IN 
KAPELLEN !

trendy dames & heren 
kleding aan betaalbare 
prijzen.

10 jaar raamdecoratie in 
Kapellen!

gordijnen
overgordijnen
vouwgordijnen
rolgordijnen
plissé & duette
horizontale lamellen
verticale lamellen
shutters
...
alles op maat gemaakt
eigen plaatsingsdienst



Marcottedreef 30 te Kapellen
W-01EZWD

+32 3 666 00 90
Heidestatiestraat 53  |  2920 Kalmthout (Heide)

www.engelvoelkers.com/antwerpen

1.395.000 €

Unieke opportuniteit!
Luxe villa op 1ha 
met apart kantoor, appartement, 
binnenzwembad, fi tness...!
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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0477-841299

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal genieten 
van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de andere keer 
heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom dan niet een 
keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in dit magazine dan 
ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, deze stad ligt aan de 
Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je dus eigenlijk niet te kiezen 
tussen een dagje stad en een dagje aan het water, want Nijmegen biedt 
het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan genoeg te 
lezen en vertellen bijzondere ondernemers als Haartooi Kuylen en Boeding 
je over hun bedrijf. En de rest? Ontdek het vooral zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
Manuela Kolkman



BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen
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VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen

Met 36 uitgaven is Nederland 

glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 



Passie voor kinderspullen
bij Mon Bébé

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

0472-693 223    
monbebe.geboortelijst.be

- Geboortelijsten
- Kleding 0-6 jaar
- Babykamers
- Decoratie
- Speelgoed 
- Kinderwagens 
- en nog veel meer!
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ECOLOGISCHE REVOLUTIE

Samen met onze nieuwe partner MOOSE kiezen wij vanaf nu voor dé meest natuurlijke kleur- en 
haarverzorgingsproducten. MOOSE stelt zijn expertise ter beschikking zodat wij je altijd de beste oplossing kunnen 
aanbieden.

Jouw gezondheid staat bij ons centraal. Dat combineren we met de juiste resultaten: wij kiezen voor kwalitatieve, 
innovatieve en hoogstaande ecologische concepten. Het zijn stuk voor stuk pareltjes, uniek op hun eigen manier en 
met specifieke sterktes om perfecte resultaten en hedendaagse looks te creëren.

JE GEZONDHEID IS ONZE NATUUR

We vinden het zeer belangrijk om jullie te informeren over de inhoud van onze producten. In tegenstelling tot andere 
merken focust MOOSE zich op welke ingrediënten er wél gebruikt worden.

In het hart van elk product zit een krachtig mengsel van planten die versterkt zijn met de hulp van moderne 
technologie. De natuurlijke oliën zijn gewonnen uit bladeren, bloemen, wortels, vruchten of schors. Zo bestaat ons 
assortiment uit unieke formules met onder andere organisch honingextract, macadamian olie, groene thee, argan 
olie, jojoba olie, aloë vera, avocado, ginseng, tea tree, amarant, duindoorn of blauwe bes.

Wij bieden dus altijd een eco-vriendelijk alternatief aan: pure verwennerij op basis van zuivere essentiële oliën, 
plantenextracten en natuurlijke antioxidanten. Er wordt nooit gewerkt met schadelijke chemicaliën. Dat zorgt ook 
voor een veel gezondere werkomgeving.

Met MOOSE zijn we dan ook heel trots dat onze allergievriendelijke  
producten milieuvriendelijk zijn en niet op dieren getest worden.

Geniet ervan!

Guy, Daisy en het Haartooi Kuylen Team

WIJ KIEZEN  
VOOR DE  
TOEKOMST

HAARTOOI KUYLEN
Hoevensebaan 73  I  2950 Kapellen
03 665 09 49

www.haartooikuylen.be



DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

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 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Sodastream naarprijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
Lezersactie #wonderfeel naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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KERASCOPE
Met deze nieuwe camera van Kérastase kunnen we nu 
nog makkelijker, duidelijker en professioneler een diagnose 
maken van hoofdhuid en haar terwijl u als klant de 
beelden mee bekijkt op de iPad. 

Wij verwachten u graag om kennis te maken met deze 
nieuwe service!

Nieuw bij level 4! 
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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.

8H MAGIC NIGHT 
SERUM
Voor je gezicht gebruik je 
een nachtcrème.
Waarom dan niet voor  
je haar?

's Avonds: voor het 
slapen gaan breng je het 
nachtserum aan op alle 
droge delen van het haar.

’'s Morgens: je haar zal 
zacht aanvoelen, minder 
frizzé en pluis.En het zal 
gemakkelijker handelbaar 
zijn om te stylen voor  
de dag! 
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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

GEEF JE HUIS 
KARAKTER!
Shutters zijn een nieuwe trend op het gebied van 
raamdecoratie. Ze zijn tijdloos en geven een 
blijvende toegevoegde waarde aan uw ruimtes.

De houten luiken worden al dan niet gekoppeld 
aan scharnieren in het raam. Zo kunnen de luiken 
openklappen, al volstaat het meestal om de 
lichtinval en doorkijk te regelen door het kantelen 
van de lamellen.

Soorten
Houten shutters
Ecowood shutters
Shutters voor uw dakraam

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

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!



Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze stijlvolle smeedijzeren 
producten zoals ramen en 

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

een exclusieve look. Dit kan 
zowel in klassiek, landelijke 

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

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

Kijk op onze website voor meer 
informatie of bezoek eens onze 

showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

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

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren of ramen op maat?

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

per deur



DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.

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

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
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Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Klaar voor de zomer?

Zonnetenten
Sectionale poorten

Screens
Voorzetrolluiken

Buitenleven
Voorwaarden zie website



Bij ons kun je terecht voor 
een ruim assortiment aan 
behandelingen en producten om 
je schoonheid en je gezondheid 
op peil te houden. 

Renilt is van opleiding 
ziekenhuis-apotheker en 
heeft van daaruit een sterke 
wetenschappelijke achtergrond 
die ze graag ten dienste 
stelt bij het oplossen van 
schoonheidsprobleempjes.

Nieuwe technologische doorbraak:

LED verlicht 
uw huidproblemen

Ile-des-Senses
0476 230 741

Eikendreef 33, Kapellen
www.ile-des-senses.be

100% klanttevredenheid!

Ile-des-Senses biedt met Smartlux Med Mix een behandeling met 
fotomodulatie. Een zeer selectieve lichtbron maakt de behandeling van 
verschillende huidproblemen mogelijk.
Smartlux is een revolutionaire, niet-invasieve, volkomen pijnloze 
techniek, gebaseerd op het stimuleren, regeneren en dynamiseren van 
de huid.

De intense lichtenergie: 
- ondersteunt de zuivering en de regeneratie van de huid
- bevordert wondgenezing
- verlicht pijn
- verbetert diverse dermatologische  
 aandoeningen
- vervaagt rimpels, fijne lijntjes, rode en 
 witte huidstriemen
- werkt anti-inflammatoir

Een Smartlux Med Mix sessie duurt 
nauwelijks 20 minuten en het resultaat is al 
na enkele sessies merkbaar.
Eén sessie kost € 25, een kuur van 10 
behandelingen € 220.

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.
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...wel de manier hoe jij ermee omgaat.

Blijven piekeren, blijven brainstormen over iets wat je niet in de hand hebt, 
het is niet helpend. 

Het lost je problemen niet op. 

Het geeft je een slecht gevoel en wat we niet repareren, blijven we 
herhalen. Op zoek naar helpende gedachten om het voor jezelf beter te 
maken. Niets zal er uit je gedachten gaan tot het je leert wat je moet leren. 
Elke gedachte die we denken creëert onze toekomst, jij beslist, positief of 
negatief. Een probleem loslaten is onmogelijk. Wat je wel kunt loslaten is 
de noodzaak om een probleem op te lossen. 
Het leven is zo moeilijk als dat wij het zelf toestaan.

# boekfragment: het boek van ikke, de vernieuwde versie.

Coaching, Counseling & Care  
0031 - (0)648267375
www.im-POSSIBLE.be

Gebeurtenissen
  kun je niet 
    veranderen...

HET BOEK VAN IKKE, 
DE VERNIEUWDE 

VERSIE

Waarom de informatie die 
mijn leven zó veel meer 
kwaliteit gaf niet delen? 

Een autobiografi sch 
zelfhulpboekje dat je helpt 
je gedachtengang te leren 

lezen. 
Het geeft je de eerste 

tools voor een stressvrij 
en gelukkiger leven.

im-POSSIBLE Coaching Jolanda

€ 17,50  
Nu verkrijgbaar!

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

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

MADISON!

Zaak over te nemen
voor info bel: 

0485/72.90.23
Kom logeren en geniet tijdens je verblijf van een Wandel-, 
Kook- of Photo-Expérience of boek een fotoshoot! UNIEK. 
Overnachten kan vanaf 314 euro/nacht (max. 12 pers.)! 
Contacteer ons en stel gerust jouw vraag!

Barry en Rolf
Aisne 17, 6941 Durbuy 
0032 (0)486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be
www.arduennaexperience.be

Kom genieten van een verblijf op maat!

Nieuw in Durbuy!  
Guesthouse voor max 12 personen met  
chef en fotograaf aanwezig om ervoor te 
zorgen dat jullie van een onvergetelijk en 
onbezorgd verblijf kunnen genieten!

Beleef de Ardennen met al je 
zintuigen
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Openingsuren  
winkel en tea-room:
Di-Vr: 10:00 - 18:00
Za: 09:00 - 17:00
Zo-Ma: gesloten

DE MOOISTE          
       TROUWTAARTEN

Charlotte is van kinds af gepassioneerd door gebak, een passie 
die zij heeft meegekregen van haar moeder en grootmoeder. In 
winkelcentrum Patio Donk heeft ze haar droom waargemaakt.

De bestaande 'Godiva' winkel bleek perfect in combinatie met 
Charlotte's verfijnde gebak.

Naast de winkel kunt u sinds kort nu ook een gezellige Tea 
Room vinden. Hier kunt u terecht voor koffie met een taartje, een 
rijkelijke afternoon tea of een heerlijke lunch. 

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

Kom langs voor een vrijblijvende offerte voor uw trouwtaart, 
of een volledig dessertenbuffet op maat.



D
BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
JAARMARKT & 
ROMMELMARKT

D

OOK DIT JAAR IS ER WEER EEN 
GEZELLIGE JAARMARKT MÉT 
ROMMELMARKT OP DE 
GALLIFORTLEI (DEURNE NOORD). 

Zoals elk jaar vindt op de eerste 
zondag van juni de gezellige 
jaarmarkt op de Gallifortlei plaats. 
Winkels en markthandelaren 
zorgen weer voor de ideale koopjes, 
drankjes en versnaperingen. Voor 
de allerkleinsten is er een kermis 
en kinderanimatie (springkasteel, 
bungee jumping, enz.). Wegens het 
enorme succes dit jaar opnieuw 
mét rommelmarkt! Niet te missen 
dit jaar, wederom een gezellig dagje 
uit voor heel de familie.
Zondag 2 juni.
Van 9.00 tot 19.00 uur. 
Gallifortlei, 2100 Deurne.

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 26 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

DE MOOISTE          
       TROUWTAARTEN
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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 LEIEN DAK,  
ONZE SPECIALITEIT!

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

NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN

•  Plat dak  •  Hellend dak  •  Leien dak  •  Gevelafwerking  •  Zink en koper werken

Dakwerken Jennes
0476/62.99.08

Albert louisastraat 18
info@dakwerkenjennes.be

2950 Putte - Kapellen
www.dakwerkenjennes.be



Lefever Vastgoed  |  0497459410  |  nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Omdat vastgoed mijn passie is!

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

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?

Een verzorgde look

Diamond Look
Grote Molenweg 7, 2940 Stabroek
03/295.00.02  |  www.diamondxlook.com

Benieuwd wat  
we voor u kunnen 

betekenen?  
Maak dan eens 
een afspraak!

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
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VOOR GESTRAALD AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen?

Ontstaan uit passie voor hout om van dit 
mooi natuurproduct projecten te maken en 
te realiseren, gebruiken we materialen van 
eerste keus waar we het volste vertrouwen in 
hebben of renoveren uw oude materialen tot 
iets hedendaags.

Algemene schrijnwerken
Doe beroep op onze ervaring en verkrijg een 
mooi resultaat voor zowel binnenafwerking als 
buitenschrijnwerkerij. We verzorgen uw maatwerk 
voor binnen (zoals kasten, deuren en meubels) maar 
ook ramen en gevelafwerking.

+32 (0)496 76 56 88
info@schrijnwerker-maikel.be
www.schrijnwerker-maikel.be

Zandstralen / luchtgommen
Laat uw houten meubels, deuren of keuken 
zandstralen/luchtgommen en ontdek de 
oorspronkelijke houtstructuur en de natuurlijke kleur. 
Zelfs door ons op maat gemaakte meubels kunnen 
wij stralen zodat ze een bepaalde structuur krijgen.
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WIJ STELLEN DEZE MAAND HET GWIJDE-TEAM AAN U VOOR.

Familiale sfeer in een garage

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

Met oog voor de toekomst

ZAAKVOERDERS DE OUDERS

WERKPLAATSRECEPTIEVERKOOP

Danielle de Dooij
Advies en prijzen nieuwe en 
tweedehands wagens en 
merken, autofi nanciering 
en private lease.

Lindsey Coolen
Advies en prijzen nieuwe en 
tweedehands wagens en 
merken, autofi nanciering 
en private lease.

Donald de Dooij
Prijzen en advies over 
onderdelen, schade en
accessoires en algemene 
werking van werkplaats.

Goswin Goderis
Maken van afspraken, 
regelen voertuigen voor en 
na herstelling, afrekenen 
van herstelfacturen en 
beheer van vervangwagens.

Adrienne Vandamme
Staat na haar pensioen nog 
steeds klaar met haar 
inzicht en raad en helpt 
nog met de administratie.

Mario Wouters
Alle werken aan uw wagen: 
kleine en grote herstellingen, 
monteren en vervangen van 
banden, jaarlijks onderhoud 
en nakijken voor uw reis. 

Peter de Dooij
Staat na zijn pensioen nog 
steeds klaar om wagens naar 
de controle te rijden en u 
terug naar huis te brengen.
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Inpakstress is bijna niet te voorkomen als je op vliegvakantie gaat. En nu je bij 
veel luchtvaartmaatschappijen moet betalen voor je koffers wordt het er niet 

gemakkelijker op. Het is meer dan ooit zaak om het aantal bagagekilo’s scherp in de 
gaten te houden. Tien tips voor het snel, effi ciënt en kreukvrij inpakken van je koffer.

1. LEG IN DE DAGEN VOOR VERTREK alvast dingen klaar 
die je mee wil nemen. Die fi jne jeans die net uit de 
wasmachine komt, een nieuwe fl es zonnecrème, een boek 
dat je echt wil lezen en zaken die echt niet vergeten mogen 
worden zoals een zonnebril en medicijnen.
2. CHECK BIJ HET HOTEL OF ER STRANDHANDDOEKEN 
beschikbaar zijn. Het is heerlijk om je neer te vleien op een 
lekkere grote handdoek, maar minder fi jn om die joekel in je 
koffer mee te moeten sjouwen.
3. VOUW TOPJES, BLOESJES, VESTJES en eventueel een 
trui maar één keer dubbel om kreukelen te voorkomen. 
Jurkjes en rokjes pak je als laatste in. Sla deze één keer 
dubbel en leg ze zo glad mogelijk bovenop.
4. BOEKEN, REISGIDSEN EN SCHOENEN gaan onderop in 
de koffer. Schoenen vul je op met sokken of opladers. Stop 
de schoenen eventueel in een schoenenzak of plastic zakje 
om je kleren niet vuil te maken.
5. NEEM JE ‘ZWARE’ KLEDIJ MEE op vakantie (bijvoorbeeld 
een jeans of wandelschoenen), trek die dan aan tijdens de 
reis. Dat scheelt veel gewicht in je koffer.

Inpakken
zonder

Voor deze en meer goeie 
vakantietips ga je naar
Kristof Holidays.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

6. WEEG DE KOFFER VOOR VERTREK. 
Teveel kilo’s is niet alleen duur, het is 
ook een stressfactor wanneer je op de 
luchthaven spullen moet overladen van 
koffer naar handbagage.
7. GAAT ER EEN STAPEL T-SHIRTS 
MEE? Rol deze dan op en leg ze op lege 
plekjes in de koffer, bijvoorbeeld aan de 
randen. Oprollen voorkomt kreuken en 
het scheelt veel ruimte. Ook ondergoed 
en badkleding leent zich goed voor het 
opvullen van loze ruimtes.
8. TOILETSPULLEN PAK JE ALS 
LAATSTE IN. Neem crèmes, shampoo 

et cetera mee in kleine reisfl esjes. Om het 
risico van lekken te voorkomen is het handig 
de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met teveel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN

NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS
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de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met teveel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN

NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS
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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

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

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

Geldig van 4/6/’19 tem 15/6/’19

• Varkenshaasje € 9,98/kg
• Gemarineerde kipfi let € 13,20/kg

• Hamburger € 9,95/kg
• Kip chipolata 3+1 gratis

Geldig van 18/6/’19 tem 29/6/’19

• Varkensmignonetten € 8,98/kg
• Gem. speklappen € 9,30/kg

• Kippenboutjes € 4,28/kg
• Boerenworst 3+1 gratis



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 
jullie begeleiden in dit proces om 
op een hele mooie en persoonlijke 
manier afscheid te nemen van jullie 
dierbare.

Want uw verdriet 
is onze zorg!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

Laat je inspireren 
door onze mooie 
vloeren!

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

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

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.

Voor bijkomende informatie en aanvragen kan 
u een mail sturen naar info@absoluteservice.be 
Wij nemen snel contact met u op!

Een professionele

Professionele en ervaren huishoudhulp op maat!

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

VIP-hulp op maat?
Absolute Service behandelt u als 
een echte VIP!

Absolute Service werd opgericht 
in 2009. De naam werd niet 
toevallig gekozen: uitstekende 
service en kwaliteit is wat ons als 
dienstenchequebedrijf onderscheidt 
van de concurrentie.u een mail sturen naar info@absoluteservice.be 

Wij nemen snel contact met u op!
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HOLLAND CASINO

Holland Casino Breda  |  Kloosterplein 20, Breda

Op Vaderdag 16 juni is Wim Kieft te gast. 
Ga met hem op de foto, geniet van het interview of race in een 

echte F1 race simulator.
Het gebouw van Holland Casino Breda kende meerdere functies: 

van klooster tot school en van kazerne tot casino.
U kunt altijd een historische rondleiding reserveren voor 

uw gezelschap of vraag dit aan bij de inkom.

Kom op 21 juli naar onze Hollandse dag en geniet van 
ons entertainment en vele leuke prijzen.  

15% van onze gasten komen uit België.  
Onze nieuwe menukaart bevat dit seizoen ook 

verse vega voor- en hoofdgerechten.

Met de Favorites pas komt u altijd gratis binnen én 
maakt u gebruik van vele extra voordelen in ons restaurant.

Op 15 augustus komt Tino Martin optreden.
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 
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JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER
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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COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving en laat u cul inair verrassen 
door onze Chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis, kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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0483 72 66 30  |  info@rzv-service.be  |  www.rzv-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.

Vliegenramen
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

RZV staat voor Rolluiken, Zonwering en 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.



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.
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STRAATFEESTEN
7, 8 & 9 JUNI
De Straatfeesten komen er weer aan. Dit festival 
is gratis toegankelijk en biedt een scala aan 
foodtrucks, leuke feestjes en goede bands 
die op diverse podia te beschouwen zijn. Kijk 
op www.straatfeesten.com voor het volledige 
programma!

Rommelmarkt
Dé Straatfeesten zonder rommelmarkt is als 
koffi e zonder melk of suiker. Ook dit jaar zal je 
de markt terugvinden op zondag 9 juni tussen 
07 en 18 u op de parking van Colruyt.

Op zondag 9 juni houden plaatselijks winkels 
hun jaarlijkse opendeur/braderie. De overige 
ruimte wordt ingenomen door Kalmthoutse 
verenigingen en handelszaken van buiten het 
traject en de feestmarkt.

Waar: Kalmthout (voor meer info, zie website)
Aanvang: 7, 8 & 9 juni
Tickets: Gratis toegang
www.straatfeesten.com

ROMMELMARKT OP 'T PLEIN
ZONDAG 23 JUNI
Op 23 juni 2019 maken we van het 
Kastanjeboomplein het gezelligste plein van 
Merksem! Kom je slag slaan op onze eerste 
buurtrommelmarkt. Je kan je verwachten aan 
een authentieke rommelmarkt want de meeste 
standhouders zetten hun spullen voor de 
allereerste keer te koop.

Voor dat retro tafeltje, vintage bonbonnière, die 
parel van een vinyl… op die dag slechts één 
adres; Kastanjeboomplein te Merksem.
Voor een gezellige babbel voorzien we een leuk 
plekje op ‘t plein.
Zulma on Wheels zorgt voor een hapje en een 
drankje.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: 
fi nd & like us on Facebook: Rommelmarkt 
op ’t plein.

Waar: Kastanjeboomplein 1-44, Merksem
Aanvang: 09:00 tot 17:00
Tickets: Gratis toegang

DINNER & DANCE
DONDERDAG 27 JUNI
Op vraag van velen is onze eerste 
DINNER & DANCE IN STYLE een feit, 
een event dat om de twee maanden zal 
georganiseerd worden. De avond start 
met een glaasje bubbels. Daarna wordt 
iedereen culinair verwend met een 
uitstekend diner om vervolgens de avond 
verder te zetten op de dansvloer. Het 
muzikaal entertainment wordt verzorgd 
door niemand minder dan DJ Guy Van 
Antwerpen van Stadsradio Vlaanderen!
Wij garanderen een fantastische avond 
waar je bovendien nog prachtige 
geschenken kan winnen. Je zult 
aangenaam verrast zijn!

Reservaties verplicht! 
Via info@successevents.be

Waar: Restaurant De Kroon
Bredabaan 409, Brasschaat
Aanvang: 19:00 tot 01:00 uur
Tickets: € 50,-
www.successevents.be

BIERPASSIE WEEKEND 
28, 29 & 30 JUNI
Eenmaal per jaar verzamelen bierliefhebbers zich op de 
Groenplaats in Antwerpen. Dat is op het moment dat 
daar het Bierpassie weekend gehouden wordt. Dit 
bierfestival is een driedaags evenement dat geheel in 
het teken staat van Belgische speciaalbieren. Dit is het 
uitgelezen moment om verschillende Belgische bieren 
uit te proberen. Er wordt gewerkt met 
degustatieglaasjes. Dit zogenaamde Biersommelier 
Proefglas heeft een inhoud van 20 centiliter en schaf je 
eenmalig aan. Vanwege de beperkte inhoud kun je een 
groter aantal bieren op één dag uitproberen.

Het Bierpassie weekend wordt altijd in de zomer 
gehouden. Het is een buitenevenement, waardoor de 
weersinvloeden zeker van belang zijn voor het succes. 
Vandaar dat het plaatsvindt in de zomermaanden. Het 
Bierpassie weekend vindt plaats op vrijdag, zaterdag en 
zondag. Op vrijdag opent het evenement aan het einde 
van de middag. Op zaterdag en zondag begint het in de 
regel al rond het middaguur. Op de offi ciële website van 
het Bierpassie weekend kun je de exacte tijden en 
data zien.

Waar: Op de Groenplaats in het centrum van Antwerpen
Aanvang: 28, 29 & 30 juni
www.bierpassieweekend.be
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een event dat om de twee maanden zal 
georganiseerd worden. De avond start 
met een glaasje bubbels. Daarna wordt 
iedereen culinair verwend met een 
uitstekend diner om vervolgens de avond 
verder te zetten op de dansvloer. Het 
muzikaal entertainment wordt verzorgd 
door niemand minder dan DJ Guy Van 
Antwerpen van Stadsradio Vlaanderen!
Wij garanderen een fantastische avond 
waar je bovendien nog prachtige 
geschenken kan winnen. Je zult 
aangenaam verrast zijn!

Reservaties verplicht! 
Via info@successevents.be

Waar: Restaurant De Kroon
Bredabaan 409, Brasschaat
Aanvang: 19:00 tot 01:00 uur
Tickets: € 50,-
www.successevents.be

BIERPASSIE WEEKEND 
28, 29 & 30 JUNI
Eenmaal per jaar verzamelen bierliefhebbers zich op de 
Groenplaats in Antwerpen. Dat is op het moment dat 
daar het Bierpassie weekend gehouden wordt. Dit 
bierfestival is een driedaags evenement dat geheel in 
het teken staat van Belgische speciaalbieren. Dit is het 
uitgelezen moment om verschillende Belgische bieren 
uit te proberen. Er wordt gewerkt met 
degustatieglaasjes. Dit zogenaamde Biersommelier 
Proefglas heeft een inhoud van 20 centiliter en schaf je 
eenmalig aan. Vanwege de beperkte inhoud kun je een 
groter aantal bieren op één dag uitproberen.

Het Bierpassie weekend wordt altijd in de zomer 
gehouden. Het is een buitenevenement, waardoor de 
weersinvloeden zeker van belang zijn voor het succes. 
Vandaar dat het plaatsvindt in de zomermaanden. Het 
Bierpassie weekend vindt plaats op vrijdag, zaterdag en 
zondag. Op vrijdag opent het evenement aan het einde 
van de middag. Op zaterdag en zondag begint het in de 
regel al rond het middaguur. Op de offi ciële website van 
het Bierpassie weekend kun je de exacte tijden en 
data zien.

Waar: Op de Groenplaats in het centrum van Antwerpen
Aanvang: 28, 29 & 30 juni
www.bierpassieweekend.be
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OP LANDGOED BERGVLIET!

U wordt ontvangen met “Koffie Bergvliet”,  
gaat 18-holes golfen en wordt daarna 
getrakteerd op een heerlijk 3- gangendiner 
vanaf € 81,50 per persoon! 

Reserveer via telefoonnummer: 0031 765 795 666

Winterstop Hockey? 
Kom golfen op Landgoed Bergvliet
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Heeft u een Amerikaanse 
wagen of oldtimer waarvoor u hier 
amper of zelfs geen onderdelen meer kunt 
vinden? Dan is de kans groot dat wij u wél 
kunnen helpen!

Wij zijn gespecialiseerd in onderdelen en accessoires voor 
Amerikaanse voertuigen en oldtimers. Maar ook voor 
carbon onderdelen en accessoires voor Europese Wagens 
(Duitse & Italiaanse) en bepaalde populaire Aziatische 
modellen, doen wij wat we kunnen om u te helpen bij uw 
zoektocht! Wij zijn ook officieel dealer van Borla! Hiervoor 
werken wij met diverse contacten wereldwijd.

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

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

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 

Café Starrenhof  |  Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

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

Niet cumuleerbaar met andere promoties.

Zonnebril 
op sterkte 
              vanaf             vanaf             vanaf

79€
Correcties tot +4,0 en tot -6,0  cyl  max 2,0.

Actie Juni 2019




