KAPELLEN/PUTTE EO

Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.KAPELLENBRUIST.BE

ONZE SPECIALITEITEN!

UW DAK, ONZE SPECIALITEIT!
Nieuwbouw of renovatie?

Wij hebben met onze twee ﬁrma’s
de kennis in huis om elk type dak
of project uit te voeren.

GEVELAFWERKING

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

HELLEND DAK
Of het nu gaat om de integratie van
veluxramen in de dakpartij of om 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 nodig heeft voor uw
volledig dak.

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

PLAT DAK
Zowel voor nieuwbouw als renovaties adviseren wij u graag
bij de keuze van de meest optimale oplossing voor uw project.
Wij leggen het traditionele rooﬁng plat dak, maar zijn ook
gekwaliﬁceerd voor het plaatsen van RESITREX EPDM. Een
product dat veel langer mee gaat en 30 jaar waarborg geeft
op hun productie. Wij hebben ervaring met het plaatsen van
groendaken.
Verder kunt u bij ons terecht voor het vernieuwen van uw
bestaande dakkoepel. Door de steeds strengere EPB-normen
wordt de dakisolatie een steeds belangrijker onderdeel bij het
realiseren van uw project. Wij staan ook hier onze klanten bij
met raad en daad.

“NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN”

LEIEN DAK

ZINK- EN KOPER WERKEN

Dé haard
voor jouw
huis!
Op zoek naar de ideale verwarming,
die niet alleen praktisch is maar ook
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij
Ecoflames zijn. We zijn gespecialiseerd
in de verkoop en installatie van diverse
soorten kachels en haarden in alle stijlen.
Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u
meer informatie? Kom bij ons langs of
neem contact op.
Bij Ecoflames kunt u terecht voor
alle types kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en
gaskachels, hout- en gashaarden en
elektrische sfeerverwarming.

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

Wij bieden
een complete
service, inclusief
installatie en
onderhoud!

COLOFON

8
WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?
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VOORWOORD/SEPTEMBER

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

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

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

win

Bruisende lezer,

Like
ons opkinderspullen
Facebook.com/kapellenbruist
Passie
voor

bij Mon Bébé
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl

of bel Rogier Jongerden, +31 647 885 009

- Geboortelijsten
- Kleding 0-6 jaar
- Babykamers
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als
- Decoratie
- Speelgoed
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Kapellen
- Kinderwagens
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
- en nog veel meer!

Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben
gewerkt om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen,
hebben wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe
heerlijk te ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook
klaar om te knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks
weer van nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

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 is een uitgeverij van glossy magazines
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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BERGEN OP ZOOM

BELGISCHE
GRENSSTREEK

ADVERTEREN?

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com
0472-693 223
monbebe.geboortelijst.be

Inhoud

In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model
en combineer desgewenst met luxe
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met
jouw professionele Blox-dealer.
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MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

PUTTE

KAPELLEN

Mail naar
st.nl
nl@nederlandbrui
l
be
of
9
+31 647 885 00

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie
zal (wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Manuela Kolkman

BRASSCHAAT

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.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.belgiebruist.be
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.

BOEDING

Najaarsacties
Tot €85 korting per
elektrisch rolluik

GRATIS motorpoorten

Passie voor kinderspullen

bij Mon Bébé

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

€80 korting op
elektrische screens

€250 korting op
buitenleven

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com
0472-693 223
monbebe.geboortelijst.be

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

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
n
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r
e
m
o
z
a
n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be
sy uit
België Bruist en van de glos
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla
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Like de Facebookpagina van
België Bruist en van de glos
sy uit
jouw regio. Tag je vrienden in
dit bericht, zodat zij ook op
de hoogte zijn
van deze leuke actie! Of stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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€ 2 50 KO RT I N G O P U W B E H A N D E L I N G *

Haartransplantatie:
iets voor u?
Maar liefst 70% van de mannen wordt getroffen door haaruitval en kaalheid. Gelukkig is
er een steeds toegankelijkere manier om te voorkomen dat u kaal wordt. Bij haarkliniek
Transhair hebben we verschillende soorten haartransplantaties die uw haarlijn en
zelfvertrouwen herstellen. Op onze consultlocaties in Antwerpen en Gent geven we u
graag advies over de beste behandeling voor u!
Overweegt u een haartransplantatie?
Voor meer informatie over ons en onze
behandelingen verwijzen we u graag naar
onze website www.transhair.nl. Graag tot
ziens bij Transhair!

Graag vertellen onze adviseurs op onze
consultlocaties in Antwerpen en Gent u
meer over de mogelijkheden.

O P V E RTO O N VA N D I T M AGA Z I N E K R I J GT U

250 euro korting*
OP UW BEHANDELING

Transhair
Nederland
Wolput 30
5251 CG Vlijmen

Transhair
Antwerpen
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen

Transhair
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl
073
0031
73 - 68 47 311

**O.b.v
O.b.v. de
voorcontanten
contanten.
de standaard
standaard Transhair
Transhair pijslijst,
prijslijst,niet
nietgeldig
geldig i.c.m.
i.c.m.andere
andereaanbiedingen
aanbiedingen en
en niet
niet inwisselbaar
inwisselbaar voor
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DITJES/DATJES

PIZZAPARTY

Een gezellige party bij u thuis met kraak verse minipizza’s
uit de oven, dat is onze pizzaparty! Een leuke, originele
variant op het gewone gourmet waar je zelf je eigen pizza’s
samenstelt aan tafel met een gevarieerde keuze aan verse
ingrediënten.

Wij zorgen voor alles, u dient enkel maar te genieten!
Een oventje met echte terracotta koepel, pizzabodems met
een diameter van 10 cm en maar liefst 26 verschillende
garneringen zorgen ervoor dat u de perfecte minipizza’s
kan maken. Combineer naar eigen smaak vis, vlees, verse
groentjes of liever meer kaas, een extra sausje, alles is
mogelijk. Genieten maar!

Een echte aanrader
voor jong en oud. Bestel tijdig!
Prijs 13,95 €/pers

Huur pizzaoven 12 €
Pizzaparty te verkrijgen
vanaf 6 personen

Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag:
9u00-12u30 en 13u15-18u00
Zaterdag: 7u30-17u00

Als erkend Ambachtsman werken wij
volgens de traditie en het authentieke
karakter van de slager van vroeger,
maar dan in een modern jasje.

21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is het Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.

Slagerij De Laet | winkel Ekeren: 03 541 14 37 | winkel Stabroek: 03 344 06 07 | www.slagerijdelaet.be
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Van gordijnen, over behangpapier
tot tapijt… Gorlima staat u bij
gedurende het hele proces.
Wij staan erop elke klant een
persoonlijke service te geven met
oog voor kwaliteitsvol werk.

Linda en Marc
van Gorlima staan
voor u paraat.

GORDIJNEN
GLASGORDIJNEN
PANELEN
LAMELLEN & SHUTTERS
JALOEZIEËN
BEHANG
TAPIJT
VERLICHTING
EN MEER!

Voor elke type
raamdecoratie
een
bijpassend
ophangsysteem
.

U bent van harte welkom op
Statiestraat 18 te Kalmthout.

Zorg
op
maat?

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

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel,
Rijkevorsel) Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, Stabroek,
Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem

Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een
slepende ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer
betaalbaar. Wij bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons
dienstenchequestysteem. Personenalarm gaat ook via ons, maar is
niet via dienstencheques.
Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een
afspraak te maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij
komen gewoon naar jou!

03/ 667 41 73 | info@gorlima.be

www.gorlima.be

+32 486 66 15 45 | zorgassistentie.lemmens@telenet.be | 03 297 67 17
19

Familiale garage
met kennis van

Passie
en
vakkennis
Uw raamwerk aan vervanging toe?

Japanse merken

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

Waarom exact voor ons kiezen?
-

VACATURE
ALGEMEEN SCHRIJNWERK EN BOUW!
Wij werven aan!
Full-part-time, loondienst of op
zelfstandige basis.
Enige ervaring vereist in de bouw.
Aantrekkelijke loon
Meer info via onze website of
info@vannunenwoodart.com

Meewerkend zaakvoerder
Ontwerp en realisatie naar de wensen van de klant
Vlotte communicatie en stiptheid
Enkel kwaliteitsvolle en duurzame producten
Klant is koning!

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

Op zoek naar een vertrouwde
partner voor uw schrijnwerk?
Dan ben je bij ons aan het juiste
adres. Graag meer informatie?
Neem dan zeker contact met ons
op voor een vrijblijvende afspraak.

“Auto’s en techniek zitten bij
ons in het bloed, heel de familie
is terug te vinden in de garage;
ouders, kinderen, schoonzoon,
kleinkinderen en aangenomen
kinderen. Zoals bij velen, gaat ook
bij ons de kennis en de passie
over van generatie op generatie.”
“We zorgen voor u en uw wagen,
met hart en ziel. U bent ook een
deel van onze familie.”

Wij zijn een familiale garage die al vele jaren gekend is in de
regio, met de naam Gwijde. Van generatie op generatie geven
we onze kennis door. Zo willen we ons familiaal karakter blijven
behouden. Het onderhouden van Japanse merken (o.a. Mazda,
Suzuki en Isuzu) willen we ook behouden.
Onze kennis in de Japanse merken is zo enkel groter geworden. Ons
oorspronkelijk merk was Nissan, waarmee we 50 jaar ervaring hebben.
Maar we willen iedereen verder helpen, andere merken zijn dan ook
zeker welkom voor onderhoud, herstellingen of carrosserie.
Wij gaan samen met u op zoek naar de gepaste wagen, volgens uw
wensen en budget. Een overnameprijs, een recyclagepremie of de
condities bespreken we samen.
Als familiale garage van de regio zorgen we voor:
- persoonlijk contact
- bespreken en overlopen wat u wenst
- wederzijds begrip en respect
- zoeken naar de gepaste oplossing / match voor u
- het rijden naar de technische controle
- geen onverwachte rekeningen, we bespreken het samen
Garage Gwijde | Ertbrandstraat 173 - 177, Kapellen
03.664.25.65 | www.gwijde.com

Ertbrandstraat 107, Kapellen | 0484-745880 | vannunenwoodart@gmail.com | www.vannunenwoodart.com
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Let your skin
glow with

SUPERBOOST Een 100% natuurlijke techniek gebaseerd
op de regeneratie van een lichaam door het boosten van de
neurofeedback mechanismen. Wilt u er ook natuurlijk jong
uitzien zonder spierontspanners, fillers of invasieve lasers? Dit
is perfect mogelijk dankzij de combinatie van twee innovatieve
technologieën (pijnloos). De Superboost infiltratie zonder naalden
gecombineerd met de Superboost Neurofeedback technologie.
De neurostimulatie herstelt de huid, lift en vult het gelaat op een
natuurlijke en duurzame manier.
Op 11 september hebben wij een special superboost
demodag. Meer info voor de inschrijving vind je op
www.chamyr.be

AGJE UIT

CHOCO-STORY

voor

na

✔ Microneedling

Babor | Ikari | Pronails | Footlogix
Feeling chilly jewels | Atelier Rebul

✔ Dermabrasie
✔ Diode laserontharing
✔ Permanente make-up
✔ Powderbrows
✔ Cryolipolyse
✔ Mastergel nails

Nieuwdreef 2, 2170 Merksem | 03/6454089 | www.chamyr.be
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Onze behandelingen
✔ Superboost

FILMPJE KIJKEN

T
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Als je weet dat meer dan driekwart
van de mensen van chocolade
houdt, zal het je niet verbazen dat
de fascinatie voor deze exquise
lekkernij zeer groot is. Vaak gestelde
vragen zijn bijvoorbeeld ‘Waar ligt de
oorsprong van chocolade?’, ‘Wat is
het geheim van lekkere chocolade?’
en ‘Waarom was chocolade ooit een
geneesmiddel?’ Chocolademuseum
Choco-Story wil een antwoord bieden
op deze en andere vragen en
brengt de 5500-jarige geschiedenis
van chocolade tot leven in woord,
beeld en smaak. Het museum
dompelt je volledig onder in de
boeiende wereld van chocolade en
laat je een zintuiglijke reis door de
tijd beleven, waarbij je niet alleen
kijkt, maar ook ruikt en proeft!
Kijk voor meer informatie op
www.choco-story-brugge.be.

BINNEN/BUITEN

SHIRLEY

Fred en Rose verhuizen naar een dorp in
Vermont in de hoop op een baan voor Fred.
Het jonge stel krijgt een aanbod om in te
trekken bij professor Stanley Hyman, op
voorwaarde dat Rose het huishouden op
zich neemt én op zijn vrouw - de beruchte
horrorauteur Shirley Jackson - past. Hoewel
Rose met afgrijzen het ongebruikelijke
huishouden van het excentrieke koppel
bijhoudt, ontstaat er toch een zeer
bijzondere band tussen haar en Shirley.
Een band die het huwelijk van het jonge
koppel echter flink op de proef stelt...
SHIRLEY is vanaf 2 september te zien in
de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Kapsalon Esli is een betaalbare
kapsalon die kwaliteit,
vriendelijkheid en persoonlijke
aandacht waarmaakt en waar
iedere klant met evenveel
aandacht verwelkomd
en geholpen wordt.

Breng de zon in je haar!
Maak daarbij eenmalig gebruik van
uw cadeaubon van de gemeente
Kalmthout en van de cadeaubon
AG Insurance. Wacht niet te lang!

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

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout | 03 666 87 95

BORDUREN IS NIET DUUR HET IS DUURZAAM

Al meer dan10 jaar is TheShirtfactory een begrip in de Noorderkempen en
daarbuiten, voor het bedrukken én borduren van textiel en vele andere
producten. . Wij vinden een persoonlijke aanpak zeer belangrijk.
Samen met u proberen we dan ook tot de beste oplossing te komen.
Wist u dat we niet enkel bedrukken, maar ook borduren?
Naast het bedrukken kunnen we uw logo of tekst ook borduren.
Dit is een duurzame oplossing op textiel of (kraam)cadeau’s.
Wij gebruiken uitsluitend polyester borduurgaren, deze verkleurt niet
en krimpt ook niet in de was.

Van alle markten thuis!
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 met 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.

Rolluiken
Wij bieden rolluiken aan met
aluminium of pvc lamellen. Ook
manuele bediening met lint of stang
is mogelijk.

Geen
kl
is ons us
tevee
l!
Persoonlijke aanpak - 's avonds + in 't weekend
Goede na service - Oplossingen op maat
Prijs/kwaliteitsverhouding - Snelle service

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.





Wilt u meer weten hoe wij u verder kunnen helpen?
Kom vrijblijvend langs, maak een
afspraak of bezoek eerst
onze website.
We helpen u graag verder!

Vaartstraat 58, Essen
n

03 667 1615 |

BEDRUKTE KLEDING • POSTERS • SPANDOEKEN • BALLONNEN
PLAKLETTERS & STICKERS • FESTIVALBANDJES • BUTTONS
CANVAS • FOTO OP HOUT of ALLUMINIUM • DRUKWERK
info@theshirtfactory.be
RELATIEGESCHENKEN • TIJDELIJKE TATTOOS

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

de Yogastudio
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.

We 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.
Tijdens deze coronaperiode zijn we een gratis online
platform op YouTube gestart.
Bij mooi weer trekken we op zondagochtend naar
het park HOF DE BIST.

AANBOD
(zachte) Hatha yoga
Yin yoga
(Soft) Vinyasa yoga
(zachte) D/stress yoga
Pilates
Yogalates

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Fitbarre
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Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.
Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

M i c h a e l Pi l a r c z

~ www.meditationmoments.nl ~
Foto Ralf Czogallik

Kapelsesteenweg 318 2930 Brasschaat | deyogastudiobrasschaat@outlook.com | www.deyogastudio.be
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The best of...

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.be
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.be
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.com
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.com
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.be
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.be
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Geef je haar
een boost met
OLAPLEX!

WAT DOET OLAPLEX?
Olaplex is de nieuwste technologische
doorbraak op het vlak van haarverzorging.
Olaplex zorgt er namelijk voor dat gebroken
zwavelverbindingen in het haar weer aan
elkaar gehecht worden. Het resultaat?
Buitengewoon sterk, glanzend, maar bovenal
super gezond haar waarbij haarbreuk
verleden tijd is. Een ander groot voordeel van
Olaplex is dat kleur nog langer in je haar blijft
zitten. Olaplex bevat daarbij ook nog eens
geen siliconen, geen phtalaten, geen oliën
en polymeren. Daarbij is het wondermiddel
geschikt voor vrijwel ieder haartype.

Maak een afspraak in de maanden september en
oktober voor snit, brushen en kleurbehandeling bij
Salon luxx en ontvang een GRATIS herstellende
Olaplex behandeling. Gezond, zacht en glanzend haar
verzekerd!

Sibel Esen

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN
Volg ons op:

Salon.luxx

Salon luxx

Kapelsesteenweg 310, Brasschaat | 03 225 11 13

In de schaduw van het fraaie
kasteel van Stabroek en gelegen
langs drie wandelpaden biedt
restaurant-brasserie ’t Koetshuis een
schitterende locatie om even halt te
houden. Met zijn uniek historisch
kader vormt het een innemend en
ontspannen aanmeerpunt om op
adem te komen en te genieten van
de schitterende omgeving.
De keuken van ’t Koetshuis is
zowel gericht op wandelaars die
met iets kleins lekker snel terug op
krachten willen komen of met een
smakelijk biertje willen bijtanken,
als op lekkerbekken die uitgebreid
willen tafelen. Het concept?
Eerlijke keuken, pure ingrediënten,
wisselende suggesties en een
ongedwongen sfeer.
Als troefkaart beschikt ’t Koetshuis
over een rustig en ruim terras dat de
exclusieve locatie extra cachet geeft.

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige
oase van rust

EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verblijf in Hotel de Leijhof
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room,
geïnspireerd door de bosrijke omgeving, en laat u culinair verrassen
door onze chef Dylan van Hirtum in
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de
geur van verse kruiden uit onze
eigen kas en neem een kijkje in de
wijnbibliotheek samen met onze
sommelier Maikel Ginsheumer.
Na een heerlijke nacht in dit luxe
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van
een heerlijk luxueus ontbijt.
P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe
PERK’S Treasure Lounge!

eal
D
€ 79,50

P.P.*

PROMOCODE: BRUIST
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

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 heffingen.

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123
www.leijhof.nl
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WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?

BRUIST/LIFESTYLE

rouwverwerking
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare.
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de
orde van de dag is, is: wat te doen met de social
media accounts van de overledene? Deel je daarop
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja,
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het
een goed idee zijn om de social media accounts (in
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel
mensen vormen social media kanalen als Facebook
na iemands overlijden namelijk een middel om
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en
een mooie boodschap achter te laten voor de

overledene. Dit kan helpen bij de rouwverwerking en
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het
lezen veel steun kan bieden aan de directe
nabestaanden. De stap om het account na verloop
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden,
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig
heel wat online groepen (onder andere via
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’
met een onbekende...

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.belgiebruist.be vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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WWW.NAXCARPARTS.COM
FOR YOU CAR PARTS

NAXCARPARTS
een familiebedrijf gespecialiseerd in:
EXCLUSIVE CARBON
SOLUTIONS

AMERIKAANSE WAGENS
& ACCESSOIRES

Waarom
Mattheeussen?

BANDEN & VELGEN

Vakmanschap met
oog voor detail
OLIE & ADDITIEVEN

SPORTUITLATEN

EURO PICK-UP
ACCESSOIRES

Nauwkeurige meting
ter plaatse

ACCU'S & BATTERIJEN

Overzichtelijke offerte
zonder bijkomende
kosten

Heidestraat-Zuid 169
2950 Kapellen, België
0032 468 32 24 15
info@naxcar.be

Laat je inspireren door
onze mooie vloeren!
Vloeren

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

Parket

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

Badkamers

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

0494/246115 | info@mattheeussen.be | www.mattheeussen.be

Thee zoals
thee hoort
te zijn

BRUIST
Welkom
in de wereld
van losse thee! September

Kunt u geen keuze maken uit
ons ruim assortiment thee?
Is het de eerste keer dat u
losse thee wil proberen maar
niet weet waar te beginnen?
Of wil je iemand bedanken, een
hart onder de riem steken, een
gelukkige verjaardag wensen?

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

Wij helpen u graag bij het
samenstellen van uw keuze
of pakketje!

Dorpsstraat 154
2940 Stabroek, België
teekompleet@gmail.com
www.teekompleet.be
0032-495126473 | 0032-476908600

Op zoek
naar een
hobby?

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

vroege vogels
Neem even een kijkje op
onze website of kom langs
in onze winkel!

o
rle en Lud
e
e
V
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

bij Tee Kompleet

Boeremarkt
Iedere zondag vanaf 8 uur!
Goedemiddag,
• Bakker - Beenhouwer Visboermogelijk
- Bloemist
Is het eventueel
om de witte tekst
Groenten
en van
fruit losse thee' in een
'Welkom• in
de wereld
• Honing,tekruiden,
snoep,
ander lettertype
zetten en
mss ook iets
gebraden kip, gedroogde
kleiner? Plakt nu wel echt kort boven het
vruchten, noten en
hoofd vanolijven,
mijn man
hamburgers, kaas,
charcuterie, dierenvoeding
Verder is
het prima
!
• Legen sierkippen,
konijnen, eenden en
ganzen
en nog veel meer!
Vriendelijke
groeten,

BRUIST

In tijden van
verandering,houd
het hoofd koel
en je hart warm

Veerle
Café Starrenhof | Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

NED

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

BELGIE

“Mensen komen niet
enkel om hun hobby
uit te oefenen, maar
ook omdat ze het hier
fijn vinden. Dat maakt
me heel erg trots.”

MFC De Biezen | Schoolstraat 42, 4645 DA Putte | 0031 164 315560 | mfcdebiezen@gmail.com | www.cafedebiezen.nl

N
IE
U
W

TRUE PIGMENTS 300 ML

Weer fit
na de vakantie

MAN/CAVE

Heb je je toch iets teveel laten gaan tijdens de vakantie en wil je die overtollige
kilo’s zo snel mogelijk kwijt raken? Diëten is een optie, maar je kunt natuurlijk ook
de sportschool in om die vetcellen om te zetten in spiermassa.
De een zweert bij fitness, de ander moet er niet aan
denken, terwijl het je een enorme boost kan geven als
je het toch doet. Vooral als je ziet dat al dat trainen
effect heeft. Hoe je het snelst effect bereikt, is voor
iedereen anders. Het belangrijkste is dat je je eigen
doel voor ogen houdt en je niet te veel spiegelt aan
anderen.

Ontdek dé nieuwe categorie van haarverzorging in de haarindustrie!
Deze kleurconditioners geven de mogelijkheid om ook thuis uw permanente kleur op te frissen
met pure en geconcentreerde pigmenten.
Kleuren kunnen onderling gemengd worden om de gepersonaliseerde tint te bekomen.

Wil je spieren kweken, focus je dan op krachttraining.
Je conditie verbeter je met cardio-oefeningen. Als
afvallen het belangrijkste doel is, dan kun je het best
beide disciplines combineren. In een goede sportschool loopt altijd wel iemand rond die je kan adviseren.

Interesse? Bezoek dan zeker ons kapsalon voor meer informatie!

En verwacht nu niet meteen een wonder na een paar
keer trainen. Al die spierbundels waar je je misschien
stiekem toch aan spiegelt (niet doen!), hebben jaren
hard aan hun lichaam gewerkt. En niet iedereen heeft
nu eenmaal de tijd om vijf dagen per week te sporten.
Train gewoon zo vaak als binnen jouw leven past en blijf
realistisch, dan is de kans het grootst dat je het leuk
blijft (of gaat) vinden.

HAARTOOI KUYLEN

Hoevensebaan 73 | 2950 Kapellen
03 665 09 49
www.haartooikuylen.be
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VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN, BEREIDE GERECHTEN
SEPTEMBER
PAKKET A

1 kg blinde vinken
1 kg chipolata
1 kg seizoenburger
1 kg kippenworst
1 kg gezouten spek

Zolang het goed weer blijft, bieden
wij onze barbecuepakketen aan.
BESTEL ONLINE!

PAKKET A

1 hamburger
1 gem. kotelet Z/B
1 kippenboutje natuur
1 barbecueworst

± € 3.90

€ 44.39

per pakket

per pakket

TERUG NAAR SCHOOL

SUPER
VOORDEEL
PAKKET 5KG

1 kg gemengd gehakt
1 kg varkenssfricassee
1 kg buikribben
1 kg boeren kotelet
1 kg zwarte beuling

€ 44.39
per pakket

VLEESWARENPAKKET
100g ontvette hesp
100g frikandellenkoek
100g crème paté
100g boerenham v/h huis
100g hespenworst
100g vleessalade
100g balletjes in tomaat
100g kip curry

€ 10.75
per pakket

BARBECUE
KLEIN DUIMPJE

1/2 hamburger
kippenstokje natuur (2 st.)
chipolataworstje gerold

± € 3.00
per pakket

BARBECUE

OPENINGSUREN
Dinsdag - woensdag - vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00
Zaterdag doorlopend: 09.00 - 16.00

BARBECUE
PAKKET B

1 gem. rundsteak
1 gekruide varkenssaté
1/4 gem. kipfilet Espagnol
1 bbq chipolata

± € 5.15
per pakket

BARBECUE
PAKKET C

1 merguezworstje
1/4 gem. kipfilet Toscane
1 lenteburger
1 gem. speklapje
1 gekookt, gem. spareribs (3)

± € 6.00

GESLOTEN: Maandag en donderdag

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout | 03/666.30.00 | www.vleeshal-van-gool.be

per pakket

USED CAR S
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40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

“UW GEZONDHEID IS
ONZE PASSIE”

Wilt u iets
renoveren?

ﬁtness
onder begeleiding
Uniek in de regio
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Meer mogelijk
met revalidatie.
Onze core business
is kinesitherapie en
revalidatie. Op de
benedenverdieping
kunnen patiënten
bij ons terecht voor
allerlei soorten
revalidatie.

Van sportrevalidatie tot manuele
therapie en kinesitherapie bij chronische
aandoeningen. Door de grote
fitnessruimte kunnen we patiënten
goed helpen, bijvoorbeeld met actieve
revalidatie. We zijn in staat om mensen
op alle gebieden beter te maken en
dat is uiteindelijk ons doel.
Afspraak maken?
Bel met Corpus Fit op (0)3 313 50 72
of stuur een mailtje naar
info@corpusfit.be.
U kunt ook het contactformulier
op de website invullen:
www.corpusfit.be.

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

Wacht niet
langer en
contacteer
ons!

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

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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6
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8
2
9
5
1
6
3
4
7

aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
1
7
6
5
8
9
3
2

Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
6
4
8
3
1
2
9

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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s
w
b
s
g
s
e
a
f
w
i

duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.kapellenbruist.be
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e
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l
r
m

n
p
s
y
i
d
x
l
v
j
d

x
c
b
u
s
d
j
x
r
c
o

toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober
de oplossing in op onze site: www.kapellenbruist.be

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model
en combineer desgewenst met luxe
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met
jouw professionele Blox-dealer.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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Puttestraat, 43
2940 PUTTE-STABROEK
03 / 605 23 65

Effectieve druppeloplossing om
beslagen brillenglazen te voorkomen.
Slechts 2 druppels per glas en de
brillenglazen zijn tot de volgende
poetsbeurt beschermd.
Siliconenvrije formule die geen
strepen achterlaat.
1 flacon is goed voor circa 100
behandelingen.

OPENINGSUREN : ma :

di :
woe :
don :
vrij :
zat :

GESLOTEN
09-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
09-12:00 u. - GESLOTEN
09-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
09-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
10 u. doorlopend tot 15:00 u.

BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK

www.brildesign-ingrid.be

