
Planten en
bloemen,
het mooiste cadeau!

Mag ik jouw
 valentijn
zijn?

FEBRUARI 2020  GRATIS MEENEMEN!
WWW.KAPELLENBRUIST.BEKAPELLEN/PUTTE EO



+32 3 666 00 90  |  Heidestatiestraat 53  |  2920 Kalmthout (Heide)  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

E30

nog 18 villa-appartementen
Prinsenpark

vanaf 435.000 €

Villa-appartement op 
toplocatie kopen?
Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

HAARTOOI KUYLEN
Hoevensebaan 73 | 2950 Kapellen

03 665 09 49

www.haartooikuylen.be

Vanaf nu is dit 
Dream Duo bij ons 

beschikbaar!

Let your Golden Dreams 
Come True ^

Van gewoon haar naar ... buitengewoon 
haar! Deze 100% vegan, sulfaat- en 
parabeenvrije shampoo en conditioner 
bevatten geëerde oliën en extracten van 
porseleinen bloem en paarse orchidee. 
Deze zullen de innerlijke sterkte en 
het vochtgehalte van het haar doen 
toenemen wat resulteert in glanzend haar 
met een volle textuur dat glamoureus 
zacht aanvoelt. Beide producten 
bevatten UV-bescherming en bevorderen 
het kleurbehoud van gekleurd haar.  
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•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieurdecoratie
en meer!

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

GEEF JE HUIS 
KARAKTER!
NIEUWE INTERIEURTREND 2020
HOE WARMER, HOE BETER!

Denk aan donkerbruine tinten, okergeel, 
terracotta, donkerpaars aubergine, indigoblauw 
en mosgroen. Absolute must haves qua 
combinaties zijn: leer, gekleurd glas, zwart staal, 
messing en goudkleurige accenten. Dit samen is 
heel mooi gecombineerd met houten jaloezieën 
in warme houtkleuren of gekleurde velours als 
een eyecatcher.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 
Kom dan eens langs in de winkel!
 
Linda en Marc

Contacteer Gorlima vrijblijvend voor meer informatie!
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VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,

Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

All you need is love! De Beatles zongen het ooit al en nog 
steeds ‘predikt’ menig zanger en acteur het met grote 
regelmaat op onze televisie. En geef ze eens ongelijk... liefde 
is toch ook een van de belangrijkste dingen in het leven?! 
De liefde mag wat ons betreft dan ook zo vaak als mogelijk 
gevierd worden. Gelukkig doen we dat deze 
maand wereldwijd weer massaal op Valentijnsdag. En wij 
vieren die liefde met jullie mee!

Natuurlijk draait deze nieuwste editie van Bruist niet alleen 
om de liefde. Zoals elke maand hebben we je ook nu weer 
heel wat te vertellen over tal van bruisende onderwerpen. 
Vertelden we vorige maand bijvoorbeeld nog dat ‘groen 
wonen’ – in de zin van duurzaam wonen – de trend was, 
deze maand vertellen we je meer over het letterlijk wonen 
tussen het groen. Want ook dat is dit jaar dé trend. Op naar 
het tuincentrum dus en tover jouw huis om tot je eigen 
private jungle. Verderop in dit magazine geven we je 
hiervoor maar al te graag wat inspirerende tips. 

Vier het leven en vier de liefde!
Manuela Kolkman

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  belgiebruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

 Like ons op Facebook.com/kapellenbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Belgische 
Grensstreek Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld. 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 is een uitgeverij van glossy magazines 
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299
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En dan bedoelen we wonen in een huis vol groene 
planten, want ook dat is een van de trends voor 2020. 
Om precies te zijn: groene (niet bloeiende) planten 
met grote bladeren die jouw huis het hele jaar door de 
uitstraling geven van jouw eigen ‘private jungle’. Kies 
bijvoorbeeld voor een Monstera (gatenplant), palm, 
Alocasia (olifantoor) of Pilea (pannenkoekenplant). 
En ook cactussen en vetplantjes doen het bijzonder 
goed binnen deze trend, klein of groot, alleen of 
meerdere bij elkaar, maar net wat jij het mooist vindt. 

De juiste verzorging
Als je dan kiest voor al dat groen in je huis, is het 
natuurlijk wel belangrijk dat het ook echt groen 
blijft. Sommige planten hebben voldoende aan 
alleen wat water op zijn tijd, anderen hebben meer 
verzorging nodig. Internet kan hiervoor natuurlijk 
een  eenvoudige bron van informatie zijn, maar bij 
een goed tuincentrum kunnen ook de medewerkers 

Wil jij meer weten over de planten- en bloementrends voor 2020? Op www.belgiebruist.be vind je altijd wel 
een specialist in jouw regio die je hier uitgebreid over kan informeren.

Verander je huis in een 
trendy jungle

In de vorige editie van Bruist vertelden we het al: groen wonen is de trend. 
Vorige maand doelden we daarmee specifi ek op duurzaam wonen, dit keer 

willen we het echter hebben over letterlijk wonen tussen het groen.

je meer vertellen over de verzorging van jouw aan-
koop, zodat je zo lang mogelijk van je groene huis 
kunt genieten.

Nooit uit de mode: rozen
Ook op het gebied van bloemen kent 2020 
natuurlijk weer de nodige trends. Je bloemist kan 
je hier ongetwijfeld meer over vertellen. Maar het 
belangrijkste blijft dat je kiest voor een boeket dat 
jij echt mooi vindt en dat bij jou of degene voor 
wie je het koopt past. Maar als we je dan toch 
een tip mogen geven: het is natuurlijk februari, 
de maand van Valentijnsdag en bij deze dag van 
de liefde horen... rozen! Wat ons betreft een trend 
die nóóit uit de mode zal raken. Verras je geliefde 
met één enkele roos of een prachtige bos rozen 
(eventueel aangevuld met wat groen) en diens dag 
kan zeker  niet meer stuk. De liefde mag immers 
gevierd worden!

BRUIST/WONEN
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PERFECT EGALE TEINT 
ZONDER MAKE-UP

EVEN SKIN GLOW

100%
VEGAN

TBS_advertentie_Kempen_Bruist_januari.indd   1 09/01/2020   16:37

Turnhoutsebaan 322 I 2970 Schilde (Belgium) I +32-476-62-42-18
info@totalbeautysalon.be I www.totalbeautysalon.be

E X C E L L E N C E  I N  B E A U T Y !

VOORDELEN 
> egale teint zonder make-up
> verbergen van hyperpigmentatie, donkere kringen en sproeten
> behandeling van roodheid, vlekken en verwijde poriën
> opfrissen van bleke, vermoeide huid
> verbetering van de huid al vanaf de eerste behandeling
> geen bijwerkingen
> zachte en pijnloze behandeling
> blijvende verbetering van de huid
> geen vlekken/geen verandering van de huidpigmenten
>	 tot	6	maanden	effectief	werkzaam

DONKERE KRINGEN, SLAPPE HUID 
EN HYPERPIGMENTATIE 
BEHOREN TOT HET VERLEDEN

De LCN Even Skin Glow Serums worden door middel van Nano Needling zachtjes in de huid in-
gewerkt	zonder	huidirritaties	en	roodheid.	De	teint	is	verfijnd,	de	huid	oogt	glad	en	evenwichtig.	
Samen met hyaluronzuur en Perzische zijdeboom extract werken de Even Skin Glow pigmenten 
vermoeide, bleke en slappe huid tegen. 

BOEK
NU!

Ben je professionele schoonheidsspecialist(e) en geïnteresseerd in onze producten? 
Neem dan contact op met ons distributiecentrum Total Beauty Concept via 
info@totalbeautyconcept.be of bel naar +32-3-291-49-86
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SUSTOILABLE: NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. Geen 

gedoe met toevoegingen, kleuren en geuren. De producten van 
sustOILable bieden uitstekende verzorging voor het hele lichaam: 

Verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet fl esjes), handgemaakte 
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

www.sustOILable.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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. #PINK KUSSEN 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op een 
Paradise PINK kussen
t.w.v. € 32,- 
Zacht velours kussen met

aan beide zijden een mooie

Paradise-print erop. 

60 cm x 40 cm. Aangeboden

door Liv'in Room 121 in Antwerpen. 

www.livinroom121.be

win
Paradise PINK kussen

Zacht velours kussen met

aan beide zijden een mooie

60 cm x 40 cm. Aangeboden

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

www.mgcderma.be

BEAUTY AWARD WINNER

Verwen  jouw
val entijn! 

Ga naar www.belgiebruist.nl/lezersacties

SHOP JOUW  
GAASTRA 
MODE MET 
PROMOCODE 
BRUIST

50% KORTING MET DEZE

DealB R U I S T
SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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.
#PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom Smooting 
Body Wash.
Verras jouw valentijn met deze 
heerlijke body wash op basis van 
perzikenbloesem. Geniet van een 
verzorgde en gehydrateerde huid 
met deze Body Wash van O’right.

 van België Bruist en van de glossy 

Peach Blossom Smooting 

Verras jouw valentijn met deze 
heerlijke body wash op basis van 
perzikenbloesem. Geniet van een 
verzorgde en gehydrateerde huid 
met deze Body Wash van O’right.

Verwen  jouw
val entijn! 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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.

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

Deal

Verblijf in een prachtig complex met 
een zwembad en een geweldig uitzicht.
1-slaapkamerappartement € 85,- per nacht*
2-slaapkamerappartement € 105,- per nacht*

BRUISTDealNeem jouw valentijn
mee naar Gran Canaria

Ga naar www.belgiebruist.nl/lezersacties
en reserveer met promocode BRUIST

WHERE STYLE MEETS 
COMFORT!

Deze eetkamerstoel doet je hart 
sneller kloppen. Het zwart metalen 

frame is gecombineerd met een 
comfortabele zitting bekleed met 
een velours stof in diverse trendy 
kleuren. Om urenlang samen met 
jouw valentijn te genieten van een 

romantische avond. 
www.livinroom121.be
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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 en voor 
evenementen en braderijen.

Rekken 

zijn vanaf 

nu ook 

verkrijgbaar!

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

BOEDING

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

Vroegboekkorting!
Tarief 2019 + GRATIS motor

Deze actie 
loopt tot 

29/02/2020
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DITJES/DATJES

  Dit jaar telt februari niet 28 maar 29 dagen.
 Deze schrikkeldag is ooit ingevoerd omdat anders 
   de lente steeds vroeger zou beginnen.
14 februari vieren we wereldwijd de liefde, het is Valentijnsdag.
 In een kamer met planten werkt je geheugen maar
    liefst 20% beter.
 De geboortesteen voor februaribaby’s is de amethist,
  deze steen symboliseert moed en klasse. 
Rode rozen staan voor romantiek, gepassioneerde liefde
  en verleiding. Geef je je geliefde 1 rode roos, 
 dan wil dat zeggen: ik houd nog steeds alleen van jou!
  Mensen die in februari (of januari) geboren zijn, hebben
   volgens een onderzoek meer kans om beroemd te worden.
       Het verzorgen van planten blijkt een perfecte manier
  te zijn om stress te verminderen.
   4 februari is het Wereldkankerdag. Op deze dag wordt
    wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.

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

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

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

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

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kan voelen 
en ervaren

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?
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P & F Projects  |  0486 08 90 57  |  info.pnfprojects.be  |  www.pnfprojects.be

P & F Proj
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P & F PROJECTS

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 dakproject 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 TUINHUIS 
OF AFDAK, 
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



GaastraShop nu 
online

met 50% 
kortingMet de kleding van Gaastra 

komt u altijd sportief voor 
de dag! Gaastra maakt een 
mooie collectie casual 
kleding en is sterk in 
jassen, fl eecevesten 
en softshells in mooie 
kwaliteiten en frisse 
kleuren. De kleding van 
Gaastra is sportief, 
comfortabel en ideaal om
prettig in te bewegen.

Bekijk onze Gaastra 
collectie online en 
ontvang korting met 
promocode BRUIST!

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 50%
PROMOCODE: BRUIST 

SHOP NU OP
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T
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BINNEN/BUITEN
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Europa’s populairste familie-
entertainmentshow met paarden 
komt terug naar het Sportpaleis in 
Antwerpen. Van 29 februari tot 
1 maart 2020 wordt de arena 
omgetoverd tot een plek die het 
publiek uitnodigt om te dromen en 
zich te verwonderen. De nieuwe 
show ‘Cavalluna Legend of the 
Desert’ neemt je mee op een 
adembenemende reis. Het 
geheimzinnige verhaal van deze 
show draait rond een prinses van 
een woestijnvolk die een 
ongelofelijke opdracht toevertrouwd 
krijgt. Ze moet het geheim van de 
legendarische Amazones van de 
Elementen ontrafelen om haar volk 
en de hele wereld van een groot 
gevaar te vrijwaren.
Meer info op www.sportpaleis.be

 AGJE UIT
CAVALLUNA 
LEGEND OF 
THE DESERT

BOEKJE LEZEN SANDRO VERONESI
Marco Carrera, de hoofdpersoon in Sandro 
Veronesi’s nieuwe roman De kolibrie, is 
eigenlijk een kolibrie. Hij leeft een leven 
van pijn en verlies. Zijn leven lijkt hem 
dieper en dieper in de ellende te trekken, 
maar toch valt Marco niet. Zijn hectische 
bewegingen stellen hem in staat zijn rug 
recht te houden in de existentiële 
acrobatiek van zijn bestaan.
De kolibrie is een schitterende roman 
over pijn en de kwellende kracht van het 
leven, met in de hoofdrol een levendige 
held die de lezer nooit zal kunnen vergeten. 
Wederom een ijzersterke en unieke roman 
uit de pen van Veronesi.
Medio februari verkrijgbaar bij de 
boekhandel.

Deze fi lm volgt Buck, een hond met een groot 
hart. Zijn normale huisdierenbestaan in 
Californië komt op z'n kop te staan wanneer 
hij tijdens de goldrush aan het einde van de 
negentiende eeuw naar de wildernis van de 
Alaskaanse Yukon wordt gestuurd. Buck 
word de minst ervaren toevoeging aan een 
hondensleeteam dat post moet gaan bezorgen. 
Later groeit de heldhaftige hond uit tot de 
leider en beleeft hij het avontuur van z'n leven. 
Op deze manier vindt Buck zijn ware plek in 
de wereld en wordt hij eindelijk z'n eigen baas.
THE CALL OF THE WILD is vanaf 
19 februari te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE CALL
OF THE WILD

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
VERS VLEES VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN, 

BEREIDE GERECHTEN

ONZE VERS 
VLEESPAKKETTEN 

BLIJVEN 
VOORDELIG!

GRATIS 2 BEULINGEN
BIJ AFGIFTE VAN DEZE 
ADVERTENTIE
1 bon per klant, geldig voor februari

Rechtstreeks van producent 
naar consument.

Verser kan het niet!

OPENINGSUREN

Dinsdag - woensdag - vrijdag: 09:00 - 12:00 en 13:00 - 18:00

Donderdag: 09:00 - 12:00  |  Zaterdag doorlopend: 09:00 - 16:00

GESLOTEN: Maandag en donderdagnamiddag

Gesloten tijdens de krokusvakantie van 24-02 tot 02-03
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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

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

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.

Vastgoed kopen of verkopen? 
Daarvoor moet u bij Lefever 
vastgoed zijn. Uw regionale 
vastgoedmakelaar uit Kapellen 
helpt u graag verder met al 
uw immo.

Lefever vastgoed staat voor een 
persoonlijke aanpak en een 
professionele service. Wie kiest 
voor Lefever vastgoed, ontmoet 
een dynamische, gedreven en 
gemotiveerde makelaar.

Kortom, vastgoed is mijn 
passie en ik wil deze graag 
met u delen! Ik kijk alvast uit 
naar onze samenwerking!

Nathalie Lefever

Lefever Vastgoed
0497459410
nathalie@lefevervastgoed.be
www.lefevervastgoed.be

Kopen of verkopen? 
Groot of klein? 

Modern of klassiek?

Bij Lefever Vastgoed 
zit je goed!
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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.

Weekmenu
14,95 € 

(verkrijgbaar van maandag tot en met vrijdag van 11:30 
tot 17:30)

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 DESCHOONMAAK-SECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO
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1. Amor Amor Eau de Toilette van Cacharel, vanaf € 42,-  www.iciparisxl.be
2. Body van Leg Avenue, € 40,95  www.legavenue.eu

3. Showergel van de Hema, € 4,-  www.hema.be
4. Kalan, € 210,-  www.parfumerie.be

5. Scandal’Eyes Volume on Demand Mascara van Rimmel, € 15,99  www.rimmellondon.com
6. essie limited valentine’s day collection, € 9,99  www.essie.be

21
3

6

4

5

All you need is... 

10

7

BEAUTY/NEWS

7. Rouge Pur Couture Collector van Yves Saint Laurent, € 38,70  www.ysl.com
8. Revitalift Red Cream van L’Oréal Paris, € 24,95  www.loreal-paris.be

9. Tas Florian Fire van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.com
10. Fruit kiss caring lip balm van essence, € 1,59  www.essence.eu

11. Olympéa Onyx Eau de Parfum 80ml van Jean Paul Gaultier, € 109,25  www.douglas.nl
12. Sneakers van s’Oliver Women, € 89,95  www.soliver.com

9

11 12

8

Februari is de maand van valentijn. Pak 
dus dit moment en laat je partner, familie 
en vrienden weten wat ze voor je betekenen. 
Een beetje extra liefde doet wonderen.All you need is... love
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De Melkfabriek
Bruinevisstraat 32

4611 HJ Bergen op Zoom (NL)

+31 164 213 805
info@easyspaces.nl
www.easyspaces.nl

BEHANDELRUIMTE

ALL-INCLUSIVE 395,-

v.a.

U huurt bij Easyspaces niet 
alleen een behandel-
ruimte, u kunt daarnaast 
gebruik maken van de WiFi, 
de vergaderruimtes, koffie en 
thee. Alle servicekosten en 
overige huisvestigingskosten 
zijn verrekend in de huur.

Er worden dus GEEN extra 
kosten in rekening gebracht.

Hele mooie behandelruimte te huur!

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  |  03/664.45.88  |  www.level4hair.be

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.

Geen gespleten haarpunten meer!
De Split-Ender Pro is de eerste 
haartrimmer ter wereld die enkel de 
gespleten haarpunten knipt. 
De nieuwe Surgy-Trim 
Systeemtechnologie zorgt dat enkel de 
uiteinden van het beschadigde haar op 
een veilige manier geknipt worden. 
De Split-Ender Pro houdt uw haar op 
lengte en in hetzelfde model. Het haar 
krijgt een gezonde zijdeachtige glans 
en voelt na de behandeling zacht aan. 
De voordelen van de Split-Ender Pro: 
De behandeling duurt minder dan 30 
minuten. Knipt enkel de gespleten 
haarpunten, de lengte en het model van 
het haar blijven gelijk. Het haar krijgt 
een gezonde zijdeachtige glans en voelt 
zacht aan.
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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.

Radio frequentie

anti-aging behandelingen

Cryolipolyse

permanente make-up
microblading

powderbrowns

Diodelaser

Beautycenter Chamyr
Dit topadres garandeert u welbevinden en harmonie 
voor lichaam en geest. We presenteren u de excellente 
BABOR verzorgingssystemen met een maximum 
aan service en in een ontspannen sfeer. Wij zijn ook 
gespecialiseerd in afslanking en fi guurcorrectie, 
wij werken met de nieuwste apparatuur van 
New Esthetic. Ook voor laserontharing met de Soprano 
Ice (Diodelaser) kan je bij ons alle dagen terecht.

Wilt u graag persoonlijk advies over onze diensten 
maak dan gerust een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvend intake gesprek . Meer info en promoties 
over onze behandelingen vind je op www.chamyr.be, 
Facebook & Instagram.

Nieuwdreef 2, 2170 Merksem
+32(0)36454089  |  www.chamyr.be

Meer dan 30 jaar ervaring!

Sinds kort versterkt Deborah van Best Care ons 
team bij Chamyr. Zij neemt vanaf heden de 
nagelstudio onder haar vleugels en biedt jullie ook 
een groot aanbod van massages en B.E.S.T-therapie 
behandelingen aan.
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ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

Zo mysterieus als het ontvangen van een anonieme 
valentijnskaart is, zo mysterieus lijkt de oorsprong 
van deze dag van de liefde. Vaak wordt gezegd dat 
deze teruggaat naar de derde eeuw na Christus 
toen er in Rome een priester woonde met de naam 
Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die 
hij verrichtte voor armen, ouderen en kwetsbaren. 
Deze Valentinus werd op 14 februari 270 echter 
onthoofd vanwege zijn geloof, maar later (in 496) 
werd hij door de kerk juist heilig verklaard. Sindsdien 
zou 14 februari een feestdag zijn, de dag van de 
Heilige Valentijn.

Paringsdrang
Andere bronnen beweren echter dat Valentijnsdag is 
ontstaan vanuit het Romeinse Lupercalia feest (een 
vruchtbaarheidsfeest). En er zijn zelfs mensen die 
beweren dat het puur te maken heeft met het feit 
dat rond 14 februari de vogels beginnen met paren 

Wil jij ook je geliefde verrassen op Valentijnsdag? Op www.belgiebruist.be vind je altijd wel een 
ondernemer in jouw regio die je hier met liefde bij wil helpen.

Laten we de liefde 
vieren!

14 februari, Valentijnsdag… de dag waarop wereldwijd in heel veel landen de liefde 
wordt gevierd. De een doet dit met een (anoniem) kaartje, de ander pakt groots uit. 

En weer een ander... die vindt het de grootste commerciële onzin die er is.

en dat ook de mensen rond die tijd weer ‘last’ krijgen 
van paringsdrang.

De liefde is mooi
Hoe het ook zij, feit is dat deze dag van de liefde 
pas in de jaren negentig echt goed vanuit Amerika 
naar Nederland is overgewaaid. Sindsdien verrassen 
ook wij massaal onze geliefde op 14 februari. Waar 
dat in de jaren negentig vooral nog gebeurde met 
dat anonieme, handgeschreven kaartje via de post, 
staan veel winkels in aanloop naar 14 februari tegen-
woordig volledig in het teken van Valentijnsdag. Ook 
de meeste restaurants en wellnesscentra spelen 
hier volop op in, bijvoorbeeld door het aanbieden van 
speciale Valentijnsdagarrangementen. Commercieel? 
Ongetwijfeld, maar geef ze eens ongelijk. Elke kans 
om de liefde te vieren is er immers een die je met 
beide handen moet grijpen! De liefde is mooi, dus 
geniet ervan, óók op 14 februari...

BRUIST/LIFESTYLE
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Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche. Zij heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

Yasmien Beauty Artist
Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com Master in cosmetische en medische micropigmentatie

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

prachtige techniek om 3D- 
areola’s geheel of gedeeltelijk 
nieuw op te bouwen. Na een 
borstreconstructie, als kers op 

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fi jne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
Van het intensifi ëren van de 
wimpers (voor mannen wel 

eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte ‘wing’.

Brow art
Areola (tepelhof)

HYPNO STUDIO:
ALTIJD OP 

RECHTERPAGINA!

Hypnostudio
Biezendreef 8  |  Putte

NL: 0630137627  |  BE: 0472887199
www.hypnostudio.nl  |  info@hypnostudio.nl

Hypnose
Heeft u last van:
- Angsten en fobieën
- Stress en burn-out gerelateerde klachten
- Slaapproblemen
- Loslaten
- Weinig zelfvertrouwen
- Faalangst
- Verslavingen (roken, alcohol,…)
- Prikkelbaredarmsyndroom
- Nagelbijten

Probeer eens hypnose, een veilige techniek waarbij er 
verandering wordt gebracht op onderbewust niveau.

Vraag een GRATIS 
en VRIJBLIJVEND 
adviesgesprek aan!

Wist je dat...
Yeliz de enige hypnotherapeut in Nederland is die een opleiding gevolgd heeft bij Tim Box (bekend van TEDx Talks)?
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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.

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

je moet ervan 
houden!

Liefde,
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Ging je voorheen ‘gewoon’ naar de kapper, tegenwoordig brengen weer steeds 
meer mannen een bezoekje aan de barbier. De laatste paar jaar schieten de 
‘old school’ barbershops dan ook als paddenstoelen uit de grond en viert het 

beroep van barbier hoogtij.

GEKNIPT 
& geschoren

MAN/CAVE

Niet alleen omdat de man van nu waarde hecht aan een 
goede scheer- en/of knipbeurt, maar vanwege de gehele 
ervaring. Bij een barbier wip je namelijk meestal niet snel 
even binnen. Je neemt de tijd, laat je knippen en/of scheren 
en geniet ondertussen van een drankje en een praatje met de 
andere mannen in de shop. Oftewel: ‘the barber experience’!

Allrounders
Barbieren van nu zijn overigens veel meer allrounders dan de 
barbieren van vroeger. Destijds ging je hoofdzakelijk naar de 
barbier om je baard of snor te laten knippen, scheren en 
verzorgen. De naam barbier zegt het eigenlijk al, want die is 
afgeleid van het Latijnse woord barba dat baard betekent. 
Voor hun kapsel gingen mannen meestal naar een gewone 
(heren)kapper. Tegenwoordig beheersen veel barbiers beide 
disciplines en kun je er dus zowel je baard en snor als je 
kapsel onder handen laten nemen. Maar dan net even in een 
iets andere setting dan bij een traditionele kapperszaak, door 
vakspecialisten met ontzettend veel passie voor hun werk.

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!

De verbeelding 
    van een gevoel

Visual arts Chris Vermeulen  |  www.kunstschilderantwerpen.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?

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

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat! 

In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Jens Professioneel Schilderwerk 
voor interieur en exterieur tot in de 
kleinste details!SCHILDER 

NODIG?

Bel 0494-875055 of mail naar 
Gotink.jens1@hotmail.com

Wilt u een totale verandering van uw interieur 
of alleen een goede afwerking voor uw muren 
en plafonds? Ik geef u advies op maat! 
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

ynaxsi@gmail.com  2950 Kapellen

RUITENWASSERIJ - SCHOUW- EN DAKGOOTREINIGING
TUINONDERHOUD - ONTMOSSEN TERRAS EN OPRIT

LEEGMAKEN PANDEN - KLEINE KARWEIEN
REINIGING VAN ROLLUIKEN EN VERANDA'S

ONDERHOUD PARKINGS, PLEINEN, GARAGECOMPLEXEN

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

0473/70 86 81 Salveto beheert erkende assistentieflats met
een kleinschalig karakter in Kalmthout, Kapellen en Mariaburg.
Voor meer info over huur en zorg- en dienstverlening kunt u 
terecht bij Yo Buyens, 0479 66 10 88 of info@salveto.be

13 assistentieflats Blauwhoef, 
Ertbrandstraat 110 te Putte
• Wonen nabij winkels, openbaar vervoer en 
dienstencentrum ’t Erbrandje
• Flats tussen de 64 en 90m2

Zoekt u een assistentieflat?

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!



SPECIAAL VOOR U!
Kom genieten in het 
historische en gezellige 
pand van Holland Casino 
Breda, waar u heerlijk 
kunt dineren in onze 
bourgondische Brasserie. 

Wij heten u van harte 
welkom en verrassen u 
graag met een heerlijk 
3-gangendiner en vele 
extra’s. 

Wij kijken uit naar uw 
komst!

BRUIST ARRANGEMENT
• Entree
• Welkomstdrankje
• 3-gangendiner Chefs 

Special
• Cadeautje van Holland 

Casino Breda
• Gratis parkeren in de 

Chasséparking (neem uw 

parkeerkaart mee naar de receptie)

 € 39,- 
Deal

Holland Casino Breda
Kloosterplein 20, Breda

0031 76 - 525 11 00
www.hollandcasino.nl

SPECIAAL VOOR U!
PER PERSOON

GEEN € 60,- MAAR:

RESERVEER NU VIA
ARRANGEMENTENBREDA@

HOLLANDCASINO.NL
HET AANBOD IS ALLEEN GELDIG OP

 MAANDAG T/M DONDERDAG EN ZONDAG.

B E L G I Ë



 EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verbl i 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 .

P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe 
PERK’S Treasure Lounge!

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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LITERAIR CAFÉ - CHARLOTTE 
VANDENBROECK
ZATERDAG 20 FEBRUARI
Charlotte Van den Broeck debuteerde in 2015 
met de dichtbundel 'Kameleon' waarvoor ze de 
Herman de Coninck Debuutprijs ontving. Later 
volgde 'Nachtroer', haar tweede bundel. Die 
werd met de Paul Snoeckprijs bekroond.

Vorig jaar verscheen haar prozadebuut 
'Waagstukken'. Dertien teksten over tragische 
architecten die zelfmoord pleegden op of in een 
door henzelf ontworpen gebouw. Een boek over 
reizen, schrijven en bouwen.

Charlotte Van den Broeck praat over 
'Waagstukken', poëzie en veel meer met Michaël 
Vandebril (o.v.).

Wanneer: Zaterdag 20 februari om 20:00 uur
Waar: Ruiterhal, Azalealaan 6, Brasschaat
Prijs: € 5,-
Kaartverkoop: 
www.webshopbrasschaat.recreatex.be

VIJFDE KEER VERRASSEND: PHOTO-EYE
8, 9, 12, 15, 16 EN 19 FEBRUARI
Na hun laatste tentoonstelling in Kapellen in 
2017 stellen de fotografen van Photo-Eye nu 
opnieuw in Tracé tentoon. De vijf exposanten 
bleven na hun passage in Academie Noord 
samen gepassioneerd verder fotograferen, elk 
met zijn eigen visie op de fotografi e. Dit leidt 
voor de vijfde keer tot een even verrassend als 
divers aanbod waarmee de groep uitpakt.
Ward De Geest toont een dialoog tussen twee 
landschappen. Bart Van den Broeck presenteert 
een selectie uit zijn imposante reeks over 
Ethiopië, met daarnaast het boek over zijn reis. 
Rudolf Vanheertum deelt zijn impressies: hoe 
transformeert een stad zich na zons ondergang. 
Ronald Van Hoofstadt toont betoverende 
Marokkaanse woestijn landschappen. Marleen 
Van Landeghem perfectioneerde haar eigen 
schilderachtige stijl waarmee ze het stedelijk 
landschap verkent. 

Wanneer: 8, 9, 12, 15, 16 en 19 februari
Waar: Cultuurstation Tracé, TVeltwijcklaan 222, 
Ekeren
Prijs: gratis
Meer info: www.uitinvlaanderen.be/agenda

TOTAL RESET - ANKE JOCHEMS
DONDERDAG 27 FEBRUARI
Een vrouw die telkens weer op dezelfde 
mannen valt, is klaar om dat patroon te 
doorbreken. Alsof het een code is die op 
de één of andere manier te kraken valt, 
gaat ze op zoek naar wat haar steeds 
opnieuw tot dezelfde keuze drijft. Is die 
steeds terugkerende valkuil echt zo 
onontkoombaar?

En hoe komt dat dan? Total Reset is een 
electro muzikaal onderzoek naar blinde 
vlekken, mentale schema's en 
noodlottige scenario’s. Het resultaat is 
zowel grappig als bizar, muzikaal als 
woordelijk, vervreemdend als eerlijk.

Wanneer: Donderdag 27 februari
om 14.30 uur
Waar: 't Kerkske, Kapselsestraat 182, 
Kapellen
Prijs: € 12,-
Kaartverkoop: 
www.webshopkapellen.recreatex.be

Vanaf 6 jaar

Ans en Wilma zijn dringend aan vakantie toe.
Ze plannen een reisje met de caravan door het bos.
Maar dan raken ze de weg kwijt. Door Wilma, zegt 
Ans. Door Ans, zegt Wilma. Tijdens hun zoektocht 
naar de uitgang van het bos raken de dames 
verstrikt in herkenbare confl icten op kinderformaat.

Kibbelend en kwetterend nemen de knotsgekke 
tantes je mee in hun absurde wereld vol humor, 
ontroering en prachtige liedjes. Ariane van Vliet 
(Toneelhuis, HETPALEIS, Lazarus, Blauwe Maandag 
Compagnie) en Alice Reijs (Van Vlees en Bloed, Den 
elfde van de elfde, Met Man en Macht, Het eiland) 
zijn twee Nederlandse actrices die al lange tijd in 
Antwerpen wonen. De absurditeit van de gesprekken 
tussen hun dochters vormde de basis voor dit 
theaterconcert.
 
Wanneer: Woensag 26 februari om 14:00 uur
Waar: LUX, Marktplein 1, Kapellen
Prijs: € 5,-
Kaartverkoop via: 
www.webshopkapellen.recreatex.be

UITGELICHT
ANS & WILMA
WOENSDAG 26 FEBRUARI
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Senfi na 
staat voor oneindig 
veel mogelijkheden
Wij zetten juist 
dat ene stapje 
meer met onze 
gastvrijheid en 
service. En door 
naar bruiden te 
luisteren, weten 
wij precies 
welke jurk uit 
onze collectie bij elke bruid past. 
Trouwen is een van de mooiste 
gebeurtenissen uit iemands leven 
en wij dragen daar ons steentje aan 
bij door een beleving te maken van 
het uitzoeken van je bruidsjurk.

Jessica van de Kasteele

Stationsstraat 48, Bergen op Zoom
0164-854095 
info@senfi nabruidsmode.nl 
www.senfi nabruidsmode.nl
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