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

JoaillerieWe zijn een laagdrempelige studio en bieden yoga aan
voor iedereen tussen 5 en 99 jaar. Actieve en passieve
vormen, sportieve of meditatieve vormen. Je kan het zo
gek niet bedenken, er is altijd een yogastijl die bij jou past. 
Misschien wil je wel eens in de doeken hangen? 
Pure krachttraining vind je dan weer in onze pilates, de
fitbarre en de nieuwe Yogiryalessen.

Meer energetisch werken doe je in de Qigong en in de NIA.
Surf snel naar onze website voor de septemberaanbieding! 

Wees welkom en ENJOY!

Op zoek naar 
manieren om te 
ontspannen en 

gezond te blijven. Dan 
is yoga misschien iets 

voor jou! Voorbij de 
waan van de dag – 

even onthaasten.  
Laat de spanning 

van je afglijden en 
versoepel je lichaam. 

de Yogastudio
AANBOD

Zachte hatha yoga  

Hatha yoga  

Yin yoga  

Yogalates  

Ashtanga yoga  

Vinyasa yoga  

Kinderyoga  

Aerial yoga

Junioryoga 

Qigong

Pilates

Fitbarre

Rugyoga

NIEUW!

NIA dans

Yogirya

Kapelsesteenweg 318 2930 Brasschaat  |  info@deyogastudio.be   |  www.deyogastudio.be 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM



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

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

Genieten 
van een 
heerlijke 
lunch of 
high tea!

Kom jezelf een middag verwennen 
met onze traditionele Engelse high tea.

Of geniet in onze gezellige tea-room 
van onze heerlijke salade van de 
week of onze andere klassiekers.
Sluit af met een Italiaanse 
houtgebrande koffie, vergezeld van 
een huisgemaakt gebakje.

Bekijk ons volledige assortiment op 
onze website, en volg ons op sociale 
media voor updates over onze 
wekelijkse suggesties.

BACK TO 
SCHOOL!
€ 185,-
MONTUUR
+ GLAZEN*
* € 185,- kids & € 215 volwassen

*geldig op Ray Ban, Ray Ban junior, Chloë kids, Bbig, Etnia Barcelona, Odette Lunettes & Mr. Boo.
1.6 unifocale glazen met premium clean coating. Sterkte mogelijk van +6.00 tot -6.00, cil. -2.00. Actie geldig van 01/08/2019 t/m 30/09/2019
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort 
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Koen Fasseur
EINDREDACTIE Floortje Thieleman 
ACQUISITIE Manuela Kolkman, 0477-841299

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

  Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

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

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

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

VOORWOORD/SEPTEMBER

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Inhoud

11
32

20

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

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben 
de vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in ons land.

Gelukkig is er in ons landje, of net over de grens, ook voldoende te 
beleven als de zon iets minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een bezoekje aan een mooie, historische stad als 
Dordrecht? Dé plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs historische 
havens, idyllische hofjes en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Kwadraat en Ile-des-Senses wat hen zoal 
bezighoudt en geeft ook Uitvaartzorg De Lelie een kijkje in de keuken. 
Kijk jij mee?

Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook De Kempen Bruist en Kapellen Bruist.
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DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht
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www.kwadraatonline.be           Hoogboomsteenweg 96, Kapellen  |  +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be

Kwadraat levert maatwerk op 
basis van een professioneel 

overwogen lijstkeuze zodat uw 
kunstwerk geoptimaliseerd wordt. 

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

terechtkomen.

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

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

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

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

Een lijst maakt het werk

WIJ ZIJN 
VERHUISD!

Een mooie engezonde huid
IDUN MINERALS
100% puur gezuiverde minerale, geschikt voor de 
gevoelige huid!
Idun Minerals is in Zweden ontwikkeld door een team 
van wetenschappers en huidexperts. Het is een full 
colour make-uplijn op basis van zuivere, minerale 
formules. De producten bevatten de zuiverste en 
schoonste ingredienten om de huid er gezond uit 
te laten zien. De lijn bevat producten voor gezicht, 
ogen, lippen en nagellak. Het bevat ook een volledig 
assortiment make-uppenselen en een penseelreiniger. 
Ontdek de pure schoonheid van Idun Minerals.

Bij ons huidverbeterend concept, past enkel en 
alleen het beste voor de huid. Daarom werken wij 
samen met:

Als ervaren schoonheidsspecialiste wilde ik me onderscheiden van 
de rest. Daarom heb ik me omgeschoold tot huidcoach en expert in 
huidverbetering met het merk HANNAH.

Bredabaan 754, Brasschaat
0495 88 85 35 
Shirly.elst@hotmail.com
www.schoonheidsinstituutshirly.com
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Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

  W
alter Verm

eer     D
e jongen m

et het baardje

Met illustraties van 

Chantal Vermeer

Walter Vermeer
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

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.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

Business!

LEZERSACTIE

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

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

Het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

€79,50
 p.p.*

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:
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Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor
03 430 43 40  |  mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

Creëer een 
tastbare 
herinnering

- Marissa Moerman

Zwangerschap
Een zwangerschap is een 
onvergetelijke en unieke periode 
van 9 maanden. Wil je een 
blijvende herinnering aan je 
zwangere buik? Dan is een casting 
een mooi cadeau voor jezelf of voor 
je echtgenote of vriendin. Ook een 
tastbare herinnering voor je kind als 
hij later groter is.

Bellybowl
Een bellybowl is het énige product 
dat we in gips vervaardigen. Hier 
behouden we de contouren van 
het lichaam en zijn geen details 
zoals navelbuik zichtbaar. Een 
bellybowl is wel een origineel 
hulpstuk om je een unieke 
newborn fotoshoot te bezorgen. 
Tijdens deze shoot wordt de baby 
terug in mama’s buik gelegd en 
geeft prachtige resultaten.

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



DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
 Op 21 september is de Internationale dag voor 
  de Vrede. Het doel is wereldwijde aandacht
   voor wapenstilstand en geweldloosheid.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
 Deze vrucht is makkelijk mee te nemen, bevat geen vet, 
  bevat weinig calorieën en is rijk aan vezels (wat 
 hongergevoel voorkomt). Daarom is de appel
   erg geliefd tijdens het afvallen.

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!
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Echtgenoten Johan en Christel zorgen zelf, samen met hun vaste 
medewerkers, reeds meer dan 28 jaar voor het MAATWERK van KASTEN, 
DRESSINGS, SLAAPKAMERS, KEUKENS- en BADKAMERMEUBELS, 
daar waar het bedrijf reeds in 1974 door vader Van Den Heuvel  
werd opgericht.

In hun atelier staan de meest recente CNC-gestuurde machines, waarmee 
de hoogste detailafwerking wordt behaald. 2 jaar geleden werd tevens een 
nieuwe ‘nestingmachine’ operationeel, hierdoor kan de productiesnelheid 
verhoogd worden en de afvalberg verlaagd; uiteraard zonder aan de 
vereiste afwerkingsgraad te raken, wat een ‘win-win’ situatie is.

De verschillende materialen, uitvoeringen, stijlen en afwerkingen, zorgen 
ervoor dat u de juiste keuzes kan maken tijdens uw rondgang in de 
toonzaal. Voor de slaapkamer vindt u bij hen ook een collectie boxsprings, 
tevens van Belgische makelij, zodat alles binnen één plaatje past.

Daar waar Christel u ontvangt in de 
ruime toonzaal, samen uw project 
bespreekt, uittekent en berekent, zorgt 
Johan nog steeds zelf mee voor de 
opmeting, plaatsing en afwerking in 
uw woning. Want tenslotte vraagt een 
perfect afgewerkt product, ook de juiste 
eindafwerking door de vakman ter 
plaatse, zonder verrassingen.

Nood aan, of zin in nieuwe kasten of 
keuken, met optimale benutting?  
Surf alvast even naar onze website:  
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be, 
of kom even langs in onze toonzaal met 
uw plan of benaderende maten.

MAATKASTEN 
MET OOG 
VOOR DETAIL

Vanaf de eerste stap 
die je zet in de toonzaal 
van Meubelmakerij 
van den Heuvel op de 
Leugenberg in Ekeren, 
voel en zie je dat hier 
mensen met passie voor 
het vak bezig zijn.

Meubelmakerij Van Den Heuvel
Leugenberg 72, Antwerpen - Ekeren  |  03 664 18 63
info@vandenheuvel-meubelmakerij.be  |  www.vandenheuvel-meubelmakerij.be
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In 2005 startten we in Hoogstraten. 
Sinds 2014 bieden wij in Kapellen 
onze vertrouwde hoogkwalitatieve 

behandelingen aan waarin 
spitstechnologie en de natuur 

hand in hand gaan om uw eigen 
schoonheid tot uiting te brengen. Bij ons kan u terecht voor 

een ruim assortiment aan 
behandelingen en producten 
om uw schoonheid en uw 
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.

Ile-des-Senses
0476 230 741

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

100% klanttevredenheid!

Onze behandelingen zijn er op gericht tegelijkertijd schoonheid en gezondheid 
te bevorderen. Trouwens: de huid is het grootste orgaan van het lichaam en een 
goede huidverzorging komt het hele lichaam ten goede.

Het hele gamma aan behandelingen en topproducten dat we aanbieden in 
ons instituut aan de Eikendreef opsommen, is onbegonnen werk op de hier 
beschikbare ruimte.

Alvast een greep uit ons aanbod:
- Peelings, wrappings, verschillende methoden van haarverwijdering
- LPG, Lift 6, microdermabrasie
- Reiki om innerlijke rust te herwinnen
- Verschillende lijnen van cosmeceuticals
- Therapeutische voedingssupplementen met hoogkwalitatieve ingrediënten

En niet te vergeten de laatste toevoegingen aan ons aanbod: producten van 
Enzymtec, TDA en LED-technologie

Aarzel niet om meer 
informatie te vragen via 
telefoon +32 476 230 741 
of email: 
info@ile-des-senses.be. 
Op onze website op 
www.ile-des-senses.be 
vindt u ook al heel wat 
praktische informatie.

Nog steeds 
uw instituut in Kapellen!

ILE-DES-SENSES

VOOR NA
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 AGJE UITD
A Rainy Day In New York is Woody Allens 
vijftigste fi lm als regisseur en scenarist. 
Met een sterrencast bestaande uit o.a. 
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena 
Gomez en Jude Law, vertelt de 
romantische komedie het verhaal van een 
jong stel dat zich verheugt op een 
speciaal weekend in New York, weg van 
de universiteit waar ze allebei studeren. 
Maar dan verandert hun weekend in een 
ingewikkelde puinhoop. 
A RAINY DAY IN NEW YORK draait 
vanaf 18 september in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
A RAINY DAY IN 
NEW YORK

We leven tegenwoordig in een hectische 
maatschappij. In deze maatschappij wordt 
journaliste Annemiek Leclaire wakker en 
realiseert zich dat ze genoeg heeft van het 
gejakker in haar leven. Dat geploeter ziet ze 
ook om zich heen. Daarom besluit ze haar 
leven in het teken te zetten van ontploeteren. 
Dit is het begin van haar zoektocht waarin 
ze met wetenschappers en schrijvers praat 
over meer rust, meer plezier en meer 
betekenis in het leven. Deze zoektocht 
omschrijft ze in haar nieuwste boek: 
‘Minder moeten, meer leven’.
MEER MOETEN, MINDER LEVEN 
van ANNEMIEK LECLAIRE is vanaf 
23 augustus te koop voor € 17,99

BOEKJE LEZEN ANNEMIEK LECLAIRE
OP ZONDAG 8 SEPTEMBER is 
het weer Open Monumentendag. 
Open Monumentendag is hét 
grootste monumentenfeest van 
Vlaanderen. Honderden 
monumenten openen op zondag 
8 september gratis de deuren om 
monumentenliefhebbers en 
nieuwsgierigen te verwelkomen. 
Snuister door het programma, 
selecteer je favorieten en ontdek de 
verborgen plekjes in jouw buurt!
Meer informatie vind je op 
www.openmonumentendag.be 
of like de Facebookpagina
@openmonumentendag. Dan blijf je 
helemaal op de hoogte, ook over 
alle monumenten in je eigen regio.

Feestmarkt 
zondag 29/9/19

Feestprogramma:

9.00u: 
feestelijke opening door dhr. Burgemeester Van Mechelen

10.00u: 
Grote ‘Roger Verbist-Prijs’ voor het mooiste huisdier

11.00u: 
Grote ‘Steppa-Prijs’ voor de raarste pompoenvorm 

12.00u: 
Prijsuitreiking van de 2 wedstrijden

35 JAAR 

BOEREMARKT
BIJ CAFÉ STARRENHOF KAPELLEN

Voor iedere klant

 een kadootje

CAFÉ
STARRENHOF
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11.00u: 
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35 JAAR 

BOEREMARKT
BIJ CAFÉ STARRENHOF KAPELLEN

Voor iedere klant

 een kadootje

CAFÉ
STARRENHOF

MOBIELE
KINDER-

BOERDERIJ

EZELRITJES
voor de 
kleintjes

SPRING
KASTEEL

clown
ballonplooien

grime

AMBACHTELIJKE 
SMID

met messenslijperij
live aan het werk

GEZELLIGE
ORGELMUZIEK

bij het terras
met zomerbar!

LOTENVERKOOP
ter ondersteuning van

onze activiteiten
-

ritje met echte
unieke Ferrari

te winnen

Café Starrenhof Kapelsestraat 59, Kapellen
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Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

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

Wij ontzorgen jullie
Als een familie bij ons komt met een overlijden, bieden wij 
ook administratieve hulp na het overlijden aan. Zo kan de 
familie alle tijd nemen om te rouwen zonder meteen aan 
verschillende administratieve zaken te denken.

Het blokkeren of deblokkeren van de bankrekening, aangifte 
van de nalatenschap, stopzetten van pensioenen of uitkeringen, 
stopzetten van verschillende abonnementen, verzekeringen enz...

Als u graag meer informatie wenst over alles wat met een uitvaart 
te maken heeft, kan u ons steeds vrijblijvend contacteren voor 
een afspraak.

Steve  
&  Evi

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

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

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

Want uw verdriet 
is onze zorg!

ook van administratieve zaken
Wist je dat?

Ook als u reeds van een 
uitvaartverzekering geniet, 
u steeds vrije keuze van 
begrafenisondernemer heeft.

078 - 61 36 011
info@hoteldordrecht.nl
www.hoteldordrecht.nl

HOTEL  
DORDRECHT

Hotel Dordrecht is gevestigd in een 
gerestaureerd historisch herenhuis 
en heeft een terras, gratis WiFi en 
gratis parkeergelegenheid. Het 
hotel bevindt zich op 10 minuten 
lopen van het centrum van 
Dordrecht. 
In 10 minuten bereikt 
u het treinstation van 
Dordrecht en in 25 
minuten met de auto 
bent u in het centrum 
van Rotterdam. Het 
Nationaal Park De 
Biesbosch bevindt zich 
op 30 minuten fietsen.

In de oorspronkelijke, historische 
ambiance, is het sfeervol 
ontbijtrestaurant gevestigd, 
omgeven door schitterende 
schilderijen van beroemde Dordtse 
meester Frans Lebret. Geniet u 
rustig van een uitgebreid Engels/
Amerikaans of continentaal ontbijt. 
In de gezellige bar wordt een 
scala aan drankjes geschonken, 
waaronder 75 soorten whisky.

De kamers zijn voorzien van 
een tv, minibar en thee- en 
koffiefaciliteiten. Sommige kamers 
hebben een balkon.

Overnachting incl. ontbijt 
en gratis parkeren bij 
inlevering van deze 

advertentie

€ 20,-
korting p.k.p.n 

BRUIST DEAL



RUST, LUXE EN EEN 
ADEMBENEMEND UITZICHT

Vakantie onder de zon
een heerlijke en ontspannen

 Vista Bella Bungalows 
 De familie Van Lanen kocht en renoveerde 
het afgelopen jaar zes bungalows in 
Maspalomas, naar de wensen en eisen van 
deze tijd. Het resultaat is een prachtig 
complex van zes bungalows met een 
zwembad en een geweldig uitzicht 
(zie vistabellabungalows.eu). 
De bungalows zijn van alle gemakken 
voorzien en beschikken over twee 
slaapkamers, een woonkamer, een 
badkamer, een volledig uitgeruste keuken 
en een privéterras. Daarnaast vind je aan de 
voorkant het gezamenlijke terras met een 
heerlijk zwembad. Elke bungalow is geschikt 
voor vier personen. 

BRUISENDE/ZAKEN

Gran Canaria is het eiland waar de zon vrijwel het hele jaar schijnt en 
waar je heerlijk kunt genieten van zon, zee en strand. In vier uur vlieg 
je al naar deze ideale vakantiebestemming.

 Perfecte locatie 
 Het complex is gelegen op een heerlijke, 
rustige plek, maar toch dicht bij alle 
voorzieningen (o.a. clinic, tandarts, etc.). 
Het strand van Maspalomas is op loopafstand 
en er zijn ook voldoende mogelijkheden om te 
shoppen of iets te eten en te drinken. Om het 
eiland verder te bezichtigen is het handig om 
een auto te huren. Voor onze gasten is er een 
privéparkeerplaats beschikbaar in de 
parkeergarage die bij het complex hoort. 

 Ben je dus op zoek naar een mooie en 
gezellige vakantie waarbij het je aan niets 
ontbreekt? Boek dan een bungalow bij 
Vista Bella Bungalows! 

Vista Bella Bungalows  |  Eigenaren: Familie Van Lanen
Calle Nestor de la Torre 4, Maspalomas, Gran Canaria  |  +34 669 801 079  |  www.vistabellabungalows.eu

Vakantie onder de zon
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.be/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.be  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.com 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.com
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.com

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.be

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.be 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11



Elk gerecht BRUISENDE/ZAKEN

“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de 
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken. 
Hij is heel gevoelig voor verse producten en vindt het 
echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar 
krijgen voor wat ze betalen.”

Waarom Manifesto?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij 
ons zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant, 
onze keuken is echt anders. We werken met veel vis, 
verse hapjes, eigen koekjes bij de koffi e en binnenkort 
met een traditionele houtoven.”

Voor wie is Manifesto?
“Iedereen is welkom bij ons. We zijn het restaurant 
toegankelijk aan het maken voor ouderen en voor 
gehandicapten en we werken aan onze overdekte 
buitenbar. Daar kunnen mensen deze winter al terecht 
voor winterhapjes en een drankje.”

Zin om te genieten van onze Siciliaanse keuken? 
Boek je tafel bij Manifesto!

“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!” 
Roxanne en Orazio namen afgelopen zomer Italiaans 
restaurant Manifesto over. Roxanne’s vader komt uit 
Sicilië en ze besloten de keuken om te gooien naar een 
volledig Siciliaanse keuken. De menukaart is veranderd 
en ze krijgen hele goede reacties op hun gerechten. 

Ristorante Manifesto  |  Winkelstap 75-77, Schoten  |  03.645.63.63  |  www.ristorantemanifesto.be

Ristorante
Manifesto

is een kunstwerk!
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!

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 dienstverening 
aan onze huishoudhulpen, klanten en 
iedereen die met ons samenwerkt.

Liefst mét
ervaring

OF de juistemotivatie.

Stationsstraat 36, 2950 Kapellen | 03 317 04 70 | info@absoluteservice.be | www.absoluteservice.be

PILATES AND MORE...
Oude Baan 125, Brasschaat

+32 472 96 03 23
pilatesandmore@hotmail.com

www.pilatesandmore.biz

BEWUST MET 
JE LICHAAM 

OMGAAN

PILATES AND MORE....
Pilates & Yogastudio with an Attitude!

SPECIALE ACTIES VOOR SEPTEMBER!

GEEN 
RESERVERING 

NODIG!
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CREATIE
Buiten eigen unieke ontwerpen, biedt FERFOU eveneens maatwerk aan uit staal, 
inox en hout. Van een tafel of een bankje tot een rekje of een specifiek object naar 
keuze. Geef uw wensen door en na het bespreken van alle mogelijkheden, wordt uw 
ontwerp door Frank vakkundig vervaardigd in eigen atelier.

DECORATIE
In de winkel van FERFOU vind je exclusieve decoraties. Deze zijn stuk voor stuk 
zorgvuldig uitgezocht en de winkel wordt voortdurend aangevuld met nieuwe 
artikelen. Achter alles zit een bijzonder verhaal. De kaarsen en geuren zijn 
biologisch en het glaswerk, de juweeltjes en de keramiek zijn handgemaakt. 
Verscheidene items zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal. Zowel voor de 
decoraties als voor de verpakkingen worden milieubewuste keuzes gemaakt. 
Hierdoor winkel je bij FERFOU altijd met een goed gevoel.

Stap gerust regelmatig binnen en laat je steeds opnieuw inspireren, verrassen en 
verwennen bij FERFOU!

IJzersterke creaties, 
waanzinnige 
decoratie Geïnspireerd door een passie voor interieur en gedreven om 

die te delen zijn Nathalie Bruyns en Frank Hofman hun bedrijf 
FERFOU begonnen. Van leuke items in en rond huis tot originele 
cadeautjes, in deze winkel vind je het allemaal. De diverse geuren, 
kleuren, vormen en gevoel verwennen je zintuigen. Dit maakt een 
bezoek aan FERFOU een ware belevenis.

BRUISENDE/ZAKEN

“IN ONZE 
WINKEL 
WORDEN ALLE 
ZINTUIGEN 
GEPRIKKELD. 
MENSEN 
KRIJGEN ER 
EEN ZEN 
GEVOEL”

Fer Fou creatie - decoratie  |  Eigenaren: Nathalie Bruyns en Frank Hofman
Bredabaan 485 - 487, Brasschaat  |  0032-32948586  |  info@fer-fou.be  |  www.fer-fou.be



DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

EXTRA TIP: Je boekt je hotel
het goedkoopst bij Kristof  
Holidays. Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

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

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

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

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

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

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

Cateren met Smaak
Exclusive catering & events

Sedert meer dan een decennium staan Saïd en zijn team klaar om uw feest of 
event tot in de puntjes te verzorgen. Catering De Smaak staat voor kennis en 
creativiteit. Ons uitgebreid smaakpallet biedt u de mogelijkheid om te genieten 
van een wereldkeuken. Niets is ons vreemd op foodvlak: een walking dinner, 
een klassieke bbq met een speciale touch door het grillen op een van onze Big 
Green Egg’s of Ofyr barbecues, een verrukkelijk maghrebijns of mediterraans 
buffet, klassiek Frans, asian style… wij kunnen het u allemaal bieden. We volgen 
hier ook steeds de nieuwste trends.
Wie aan Catering De Smaak denkt, moet ook het woord organisatie in gedachten 
nemen. Ook hier staan we sterk, zowel op smaakvlak als op vlak van organisatie 
denken we steeds creatief mee met onze klant. U kan werkelijk van A tot Z 
uw communiefeest, trouwfeest, verjaardag, pensioen, bedrijfsfeest,… aan ons 
handen toevertrouwen. Wij ontnemen u alle last en bezorgen u een zorgeloze 
dag, van het aankleden van het feest of event tot de opruim ervan.
 
Een derde pijler van het bedrijf is de logistieke service die we u kunnen 
aanbieden. Zegt u: ik organiseer het graag zelf, maar beschik niet over het 
nodige materiaal, wel dan kan u ook hiervoor ook bij ons terecht. Tafels, stoelen, 
bestek, tafelgerei,… tot zelfs een professioneel uitgeruste containerkeuken… 
U kan het niet te zot bedenken of we kunnen het u aanbieden. Zelfs de afwas 
nemen we u graag uit handen.

Wenst u te cateren met Smaak, neem dan contact op met Saïd.  
Hij kan u helpen met een vrijblijvende offerte op uw maat. Tot snel!
Info@catering-desmaak.be  |  0475 62 31 04 
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Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

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

Voorgerechten
Maatje uit ’t vuistje    3,50/stMaatje met garnituur   4,50Oostendse vissoep met toast en rouille  9,50Vitello tonato    11,00Kroketjes van bouillabaisse   12,50
Hoofdgerechten
Mosselen natuur    25,00Mosselen look    26,00Mosselen in witte wijn of pastis  27,00Mosselen wijze Provençale of Oud Antwerpen 28,00Kip ‘Tikka Massala’ met rijst   17,50Kikkerbillen in lookroom   19,50Ossobucco in tomatensaus met pasta  23,00Steak Robbespierre    23,50

Salades
Salade met geitenkaas in spekjasje  9,50/15,50Caesarsalade 
(IJsbergsla, kip, croutons, ansjovis, parmezan) 10,00/16,00Salade met scampi, tomaat en basilicum  11,00/17,00Tomaat garnaal    11,50/21,50Salade met haring, rode biet en Granny Smith 9,50/15,50

elk seizoen nieuwe suggesties

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: een van 7 m³ 
en een 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.

Rekken 

zijn vanaf 

nu ook 

verkrijgbaar!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen

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.

Wil je onze nieuwe 
collega worden?
Stuur CV door naar 
vacature@gwijde.com

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.

GEZOCHT!

Autotechnieker
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Een tuin of buitenruimte die in balans is, geeft je een heerlijk gevoel. 
Want daar draait het om bij tuinontwerper Arjan Tax en Kristallen 
wereld. Zij hebben de handen in elkaar geslagen en kunnen veel 
meer dan alleen een tuin creëren. Zij luisteren niet alleen naar de 
wensen van de klant, maar ook naar de plek en natuur. We stemmen 
ze precies op elkaar af. Zo creëeren we een rustpunt onder de hemel.  
Een creatie van Arjan Tax en Jan van der Linden wordt  
een plek waar je jezelf weer terugvindt.

Is jouw tuin         

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  06-11153479
info@kristallenwereld.nl  |  www.kristallenwereld.nl
Arjan Tax tuinontwerper  |  www.arjantax.nl  |  06-22308805

Jan van der Linden, 
eigenaar van Kristallen 
Wereld in Breda, 
heeft een uitgebreide 
collectie natuurstenen. 
Veel mensen komen 
naar de Nieuwe 
Ginnekenstraat om 
stenen te kopen 
voor decoratief 
gebruik, maar 
vooral ook voor 
de heling van 
lichamelijke
kwalen. 

Je lekker voelen in je tuin. Een plek om te aarden,  
een plek van rust en waar je jezelf kunt opladen. Dat 
kan als alles in je tuin in balans is. Door een stevig 
evenwicht te vinden tussen alle aanwezige elementen: 
kristallen, planten, water elementen, mens en dier. 

energetisch in balans? 

BOEDING

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

Najaars-actie

Sectionale poorten 
met Geo-fencing 
en gratis motor

Deze actie 
loopt tot 

30/10/2019

Tot € 80,- korting 
per rolluik
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Kom zeker eens kennismaken
Hopelijk tot binnenkort!

Driehoekstraat 2, 2180 Ekeren  |  +32 36052052  |  info@annekejanneke.be  |  www.annekejanneke.be

Geboortelijsten
Baby- en kinderkleding

Deco
Speelgoed
Babyuitzet

Wij zijn verhuisd naar Ekeren, 700m2 winkelplezier met
 veel parkeerplaatsen. Parking achteraan winkel,

 Jozef de Weerdtstraat 10, 2180 Ekeren.

Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. 
Wij bieden tal van merken aan voor uw 
kapoentjes van nul tot en met vier jaar. 
Er is zoveel te ontdekken, dus kom snel 
eens neuzen tussen onze producten.

Een baby op komst? Profi ciat! Wat een 
prachtige gebeurtenis. U stapt een wereld 
in van ontzettend veel grote en kleine 
spulletjes voor uw spruit.
Laat vrienden en familie kiezen uit uw 
favoriete spulletjes door een lijst te leggen 
bij Anneke en Janneke. Zoveel merken, 
oneindig veel keuze. Hier vindt u alles wat 
uw kindje nodig heeft.

Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team 
helpt u graag bij het zoeken naar de juiste 
spulletjes.
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The place to be voor: 
Fotoshoots – Bedrijven – Kook Expériences – Wandel 
Expériences – Photo Expériences – Culinair verblijf – 
Adventure – Fun – Natuur- Streekproducten… 
Contacteer ons met jouw wensen en wij zorgen voor 
een onbezorgd team event!

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

Ervaar een Teambuilding op 
maat in de Ardennen!

Beleef de Ardennen met al je 
zintuigen

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

celebrate
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on 

Ik ben 
ondersteboven
 
met een 
short of zwembroek
van bij AN  

Wist je dat... 
ook mannen bij ons 
ondergoed, nachtgoed 
of badmode vinden?

BrasBruist-74x152mm hoog-mannen-2019.indd   1 4/06/19   14:21

Ben jij ook een Straffe Madame?
Wandel of loop mee tijdens de Race for the Cure op 
29 september 2019! Worden wij als 'De Pinkstappers' 
de grootste groep?!

Wil je meer informatie bekijk onze Facebook-pagina 
of bezoek onze winkel

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

celebrate
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on 

Ik ben 
ondersteboven
 
met een 
short of zwembroek
van bij AN  

Wist je dat... 
ook mannen bij ons 
ondergoed, nachtgoed 
of badmode vinden?

BrasBruist-74x152mm hoog-mannen-2019.indd   1 4/06/19   14:21

Lingerie An zorgt al 50 jaar 
voor dames met borstkanker

  Lignavita
Het lignavita voedingsconcept staat 
voor weinig suikers, koolhydraten en 
evenwichtige porties eiwitten, plantaardige 
vetten, vezels, vitaminen en mineralen.

De voordelen:
• Tot 85% vetverbranding
• Langdurige resultaten
• Behoud van spiermassa
• Makkelijk en effectief gewichtsverlies 
• Gratis professionele begeleiding

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat  |  0460 94 60 48  |  www.fitenhealthy.be  |  info@fitenhealthy.be  |       Like ons op facebook!

Nieuw bij 
Fit & Healthy!

Enkel op afspraak
Alle dagen open behalve op woensdag
Zeer flexibele uren (mogelijk vanaf 07:00 tot 21:00)
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De naam van Ela Quality Resort in Belek zegt 
het al: dit hotel straalt één en al kwaliteit uit. 
Het hotel is uitstekend geschikt voor koppels, 
maar ook voor gezinnen. Het ligt direct aan 
het strand en is ruim opgezet. De kamers, van 
de standaardkamers en Lake Side kamers tot 
aan de Presidential Suites, zijn werkelijk 
prachtig.

In de suites liggen in de kamers zelfs voor 
de kinderen badjassen klaar. Daarnaast 
heeft de Presidential Suite een extra 
verdieping met bovenop het dak een eigen 
jacuzzi. Ook de badkamer is voorzien van 
een jacuzzi. De Family Suites hebben 
eveneens een extra verdieping. Deze 
kamers zijn volledig ingericht voor families. 

Er zijn in het Ela Quality Resort meerdere 
zwembaden met glij banen en uiteenlopende 
faciliteiten afgestemd op verschillende 
leeftijden. Voor kinderen van 1 tot 17 jaar 
is er Everland Q Kids Club. Binnen deze 
club zijn vier verschillende leeftijdsgroepen. 
Voor tieners is er een apart gedeelte met 
eigen bar, waar natuurlijk geen alcohol 
wordt geschonken. Hier is het bijvoorbeeld 
mogelijk om dj-lessen te volgen. Ook heeft 
het Ela Quality Resort een open Q City: een 
nieuw opleidings- en entertainmentcentrum, 
waar kinderen verschillende beroepen 
kunnen ontdekken. 

Het hotel heeft 8 restaurants, waarvan 7 à 
la carte. Een van deze restaurants is 
uitsluitend voor volwassenen. Ook in het 
hoofd restaurant is een gedeelte uitsluitend 

voor volwassenen ingericht. Voor ouders die 
graag tijdens hun vakantie even vrije tijd 
voor zichzelf willen hebben, is het mogelijk 
om een oppas te regelen. Ook kun je er een 
personal trainer inhuren. 

Wil je even een momentje voor jezelf? Dat 
kan in de hammam, sauna of boek een 
van  de verschillende massages in het 
wellnesscenter. Neem daarna een duik in 
het binnenzwembad waar ook een Vitamin 
bar aanwezig is. Hier kun je elke dag 
mixdrankjes nuttigen van vers geperste 
groenten en fruit. Of doe elke dag mee met 
de sportactiviteiten zoals crossfi t training. 

De service van de obers in de restaurants is 
ongekend. Vooral in het Italian restaurant 
weten ze de gasten goed te verwennen. 
Niks laten ze aan het toeval over, want zelfs 
als het een keer regent, krijg je poncho’s 
mee. Wil jij met het gezin wat meer privacy 
hebben? Dan is het Family Lake House de 
oplossing. Deze is geschikt voor maximaal 
18 personen en je krijgt er persoonlijke 
bediening. Kortom: het Ela Quality Resort 
is een echte aanrader als je een all- 
inclusive resort in Turkije zoekt.

Bedankt voor de goede service en graag
tot de volgende keer.

Marcel en Lea Bossers en kinderen.

Voor meer info en reserveringen: www.elaresort.com
lskele Mevkii, Belek, Antalya, Turkije, +90 444 1 352
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Bredabaan 443, Brasschaat
 03 / 651.86.08  |  www.keurslager-demeulder.be


Brasschaat-centrum 

Italiaanse wekenI taliaanse weken
Laat de zomer langer duren, 

profiteer van 
onze zomerse promoties

bij Keurslager De Meulder

Een cultuur van levensgenieters, met een rijke 
geschiedenis, en hun keuken is al net zo kleurrijk. 
Je Keurslager brengt het zonnetje naar hier, en dat 
niet alleen... hij neemt ook heel wat lekkers mee!

De hele maand september kan je Italiaanse 
specialiteiten bij ons vinden, samen met niet te 
missen acties. Als je wat inspiratie kan gebruiken 
heb je geluk: je Keurslager helpt je met een 
perfecte Italiaanse dag. Van de eerste cappuccino 
‘s ochtends tot de digestivo ‘s avonds: je krijgt de 
beste tips om als een Italiaan te leven voor een dag. 

Kom snel eens langs en beleef jouw dagje in de 
Italiaanse zon.

Waan je in Italië!
Op reis of gewoon in de eigen achtertuin, deze zomer genoten 
we allemaal van het zonnetje. In september zoeken sommigen 
nog steeds zonniger oorden op. Wie kan er van de zon genieten 
als de beste? Inderdaad, Italianen! Vele Italiaanse 

producten in promo!

Vanaf 6 september tot en 

met 22 september
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Bruisend 
Arboretum

COLUMN/LUTGART SMEKENS

De arboretumtuin bezit één van de meest 
gevarieerde plantenverzamelingen van het 
Europese vasteland. In de tuin vind je honderden 
rozen, meer dan zeshonderd verschillende 
azalea’s, rododendrons, magnolia’s enz.        
                 
De oudste bomen zijn meer dan 150 jaar oud. 
Sinds 1856 zijn hier ruim 7000 plantensoorten uit 
de hele wereld verzameld. De eersten werden 
aangeplant door de Antwerpse boomkweker 
Charles Van Geert. Hij verplaatste zijn kwekerij 
van de stad naar Kalmthout. De pas aangelegde 
spoorlijn van Antwerpen naar Roosendaal zorgde 
voor een goede verbinding met de stad voor vele 
klanten en leveranciers. Het opkweken van 
bijzondere bomen en struiken ging zeer vlot. 
Charles liet een tuinmanswoning bouwen, die later 
werd vervangen door een statig zomerhuis ‘het 
Vangeertenhof’. De kwekerij groeide uit tot een 
belangrijke boomkwekerij met internationale export.

Elk seizoen is een bezoek aan het 
Arboretum een ontdekking van een 
weelderige plantenwereld. Meer 
dan 50.000 natuurliefhebbers 
komen jaarlijks deze unieke plek 
bezoeken.

Op zondag 6 oktober is het 
'Plantendag' en verkopen 
geselecteerde kwekers hun eigen 
tuinplanten in het Arboretum. 
Bloembollen, kruiden, vaste 
planten en bomen kan je er dan 
kopen. Het neusje van de zalm 
voor de plantenliefhebber, want het 
najaar is het ideale plantenseizoen.

Noteer dus alvast zondag 
6 oktober in jouw agenda voor 
een bezoek aan het Arboretum 
van Kalmthout!

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

We gaan op bezoek naar de wonderlijke 
Arboretum tuin in Kalmthout.
Directeur Bram verwelkomt ons hartelijk 
en praat als een waterval over zijn 12,5 
hectare schatkamer van schoonheid.
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LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  |  WWW.LO-LA.NL

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

Open van di t/m za 
10.00 - 18.00 uur

Altijd open op 
WWW.LO-LA.NL

De nieuwe 

herfst- 
collectie 

is binnen.

September
Ram 21-03/20-04
Ook al is deze maand heel goed voor de 
liefde, vergeet je familie en vrienden niet. 
Vrije tijd kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor het verbeteren van je fysieke conditie.

Stier 21-04/20-05
De Stier is opmerkzamer en hij zal zijn 
prioriteiten opnieuw evalueren. Geen zorgen op 
het gebied van relaties, er zullen geen grote 
veranderingen zijn in september.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Je zult met je partner harmonie ervaren en 
begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Ook 
kunnen Tweelingen uitkijken naar een 
stabiele periode in hun carrière.

Kreeft 21-06/22-07
In stressvolle situaties word je snel 
gefrustreerd en dit kan ervoor zorgen dat 
je de stress op je vrienden of familie botviert, 
dus pas hiervoor op.

Leeuw 23-07/22-08
September heeft een stressvolle periode voor 
je in petto. Relaties zakken wat weg omdat 
de Leeuw de tijd nodig heeft om alles bij te 
werken wat hij gemist heeft in de zomer.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende de maand september is het 
eenvoudig voor je om al je problemen op te 
lossen. Relaties kunnen je afl eiden van je 
doel, dus houd werk en plezier gescheiden.

Weegschaal 23-09/22-10
Wees voorbereid. September geeft je de moed 
om te zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen om meer 
salaris of een langere vakantie.

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in kalmer 
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand 
september zal blijven voelen. De situatie in 
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Deze maand kun je positieve energie 
verwachten op het gebied van relaties. Als je 
single bent, moet je je ogen openhouden. 
Er is een kans om je soulmate te ontmoeten.

Steenbok 22-12/20-01
In september zou elke Steenbok zijn tijd en 
energie aan zijn gezondheid moeten wijden. 
Lange werkdagen en veel overwerk kunnen 
een slechte invloed hebben.

Waterman 21-01/19-02
September zal tamelijk serieus zijn in het 
privéleven. De beginnende liefde van de 
Waterman is afgesleten, maar dat betekent 
niet dat je relatie zinloos is.

Vissen 20-02/20-03 
Je moet oppassen met je fysieke kracht, 
verdeel deze goed. Als je jezelf hebt 
overschat bij het wisselen van het seizoen, 
kan dit ten koste gaan van je gezondheid.

Maagd
Het is deze 

maand 
eenvoudig
om al je 

problemen op 
te lossen.

HOROSCOOP
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Ma t/m vr 06:30 - 18:00
Za van 07:00 - 17:00
Zon- & feestdagen 07:00 - 13:00
Donderdag sluitingsdag

CHAREL, GUST EN
JULLIETE — AAN TAFEL

MET DE HELE FAMILIE
KLEIPIKKERS

DRIE 
BRODEN MET 

KARAKTER

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat  |  03/337.15.44    brasschaat@vanopstal-vanboxel.be

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING
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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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68STE BLOEMENCORSO LOENHOUT 2018
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt het 
Koninklijke Bloemencorso Loenhout plaats. 
Het corso van Loenhout is het grootste van 
België en bestaat sinds 1952. Jaarlijks bezoeken 
meer dan 15.000 mensen dit evenement. 
Meer dan 30 praalwagens rijden door de 
straten van Loenhout waarbij de helft van de 
wagens gemiddeld 14 meter lang en 8 meter 
hoog zijn. In totaliteit worden ruim 4 miljoen 
dahlia’s verwerkt in de wagens. De stoet van 
praalwagens wordt aangevuld met drumbands 
en straatanimatie en is een mooie dag uit voor 
jong en oud! 
Bloemencorso Loenhout - blijft je verbazen.

Wanneer: 8 september 2019
Waar: Centrum van Loenhout
Prijs: € 9,-
www.bloemencorsoloenhout.be

VREDEFEESTEN 2019
6-8 SEPTEMBER
Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er 67 
luchtballons op weg naar jou! Geen betere plaats 
in België om met tientallen ballons op te stijgen 
dan de grootste markt van het land, die van Sint-
Niklaas. Het is een jaarlijks indrukwekkend en 
kleurrijk schouwspel: luchtballons in vele maten 
en vormen die het Wase luchtruim kiezen. Er 
zijn de gasballons met hun nostalgische look. 
De telegeleide minispecialevormballons zijn 
een leuke attractie voor de allerkleinsten. De 
tientallen heteluchtballons stijgen de ene na de 
andere vlot op, met de typische geluiden van 
gasbranders op de achtergrond. En als laatste 
komen de meest indrukwekkende ballons, de 
special shapes.

Wanneer: 6-8 september 2019
Waar: Sint-Niklaas
www.vredefeesten.be

Ev
en

em
en
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enten

FOODTRUCK FESTIVAL
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september 
vindt het Een scala aan 14-tal foodtrucks 
in hartje Loenhout te midden van de 
feestvreugde tijdens de Bloemencorso 
Loenhout! Proef de wereldkeuken van 
Azië tot Midden-Amerika, het gekende 
streetfood, zoete zondes, heerlijke 
koffi es, streekbieren en homemade 
limonades... De goesting is er!

Toegang tot het Foodtruck Festival 
is alleen mogelijk met een geldig 
inkomticket voor de Bloemencorso 
Loenhout.

Wanneer: 8 september 2019
Waar: Tienpondstraat/Stroobloem, 
Loenhout
www.bloemencorsoloenhout.be

7DE ANTWERP-HIGHLANDERS HIGHLAND GAMES
22 SEPTEMBER
Na 6 succesvolle edities van de Highland Games 
in het Veltwijckpark, is de locatie veranderd naar 
Hof de Bist. De Antwerp Highlanders verwelkomen 
graag iedereen ook dit jaar voor dit steeds groeiende 
evenement. 

Waar: Park Hof De Bist, Ekeren
Aanvang: Zondag 22 september van 11:00 tot 18:00
www.antwerphighlanders.be

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

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

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

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

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!
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Maak kennis met onze 
professionele proteïnedieetcentra!

Met succes afvallen?

  

Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en 
wij maken ze haalbaar voor u. Bovendien is onze 
uitgebreide begeleiding voor onze klanten volledig gratis!

Proti Balance is uw garantie op succes:
•  Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en 
 voedingssupplementen
•  Persoonlijk plan
•  Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een 
 professionele dieetcoach
•  Iedereen welkom; man of vrouw, jong of oud
•  Ook gespecialiseerd in sportdieet
•  6 dagen op 7 geopend
•  Ook na bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!

Meer info en onze adressen: www.proti-balance.be

Heeft de zomer zijn sporen nagelaten? Bent 
u klaar om deze meteen weer weg te toveren? 
Bij Proti Balance kunnen onze professionele 
dieetcoaches u gegarandeerd helpen met 
een plan op maat.

Openingsuren:
Maandag & donderdag: 
09:00 tot 18:00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 
10:00 tot 18:00
Zaterdag: 
09:00 tot 17:00
Zondag gesloten

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

Cadeaubon
t.w.v.

 € 50,-

gezond 
dieet 
sporters 
eiwitten 

maaltijd 
gewicht
afslanken
ketose

Maak kans op een:

U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel 
Oostmalle | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar

Offi ciële verdeler 
van Concap
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Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO


