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Op zoek naar een ruim luxe-appartement 
dat baadt in het groen en duurzaam 
gebouwd is?

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

W-02GQJW

Nieuwbouwproject Hortensiahof
Kapellen

vanaf  730.000 €

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37
www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

Waan je op Ibiza in Antwerpen!



Voel je goed,
ook met een maatje meer

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

Je vindt ons terug in de 

Ertbrandstraat, gelegen in het 

gezellige grensdorp Putte-

Kapellen. Mijn klanten krijgen altijd 

een eerlijke en persoonlijke service. 

Zowel voor een jong als een wat 

ouder publiek hebben we sportieve 

en geklede dameskleding met een 

maatje meer. Van maat 42 tot 56.

Ook zin in persoonlijk advies 

op maat? Dan ben je bij 

Damesmode Xtra aan het 

juiste adres. Spring gerust 

eens binnen!

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

Vicky Devr iese

Yoek
Adia
Open End
Via Appia Due
Adelina
Yesta
No Secret
Toni
Dex plus
Zhenzi

Iedereen heeft recht
op mooie, volle lippen!
Wat hebben alle film- en andere diva’s met elkaar gemeen, 
behalve een slank figuur? Volle lippen, natuurlijk. Met een 
lipstick kun je je lippen wel opvallender kleuren, maar volle 
lippen zelf waren tot voor kort vaak een pijnlijke zaak met 
injecties die niet altijd het gehoopte resultaat gaven.

Bij Weyergans High 
Care vonden we de 
Lip Beauty oplossing: 
een snelle, pijnloze 
behandeling zonder 
inspuiting met behulp 
van hyaluronzuur en 

koudlicht. Na amper 5 minuten heeft u mooie, volle lippen met 
een prachtige natuurlijke glans en duidelijk betere contouren.

Een losse behandeling kost 25 €. 
Aanbevolen wordt een korte kuur van 
6 beurten, met 2 beurten per week, 
tegen 120 €. Of neem een Lip Beaty 
behandeling als extraatje bij een 
gelaatsbehandeling,  
voor maar 20 € extra.

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

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

Mooie volle 
lippen!

Ile-des-Senses
0476 230 741

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

100% klanttevredenheid!

Heb je nog vragen?  
Aarzel niet en contacteer ons via mail  
(info@ile-des-senses.be) of telefoon (+32 476 230 741). 
Ons instituut is enkel na afspraak geopend.

Ideaal te 
combineren 

met TDA en/
of LED!
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niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
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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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is als 
van de zomer? Lekker in de zetel, met misschien zelfs al wel een warm 
dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag duidelijk 
zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in ons landje. Trek er dus toch 
eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld een dagje (of misschien zelfs 
weekendje) naar Gent. Waarom Gent? Niet alleen biedt deze stad een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 
Ook is het hier deze tijd van het jaar prachtig doordat de vele bomen 
rood, oranje en geel kleuren wat de stad een warm aanzicht geeft. Meer 
over wat Gent zoal te bieden heeft, lees je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je op 
papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Level4Hair en Winkeler die je maar al te graag een 
kijkje in hun keuken geven. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Brasschaat Bruist en De Kempen Bruist.

Bruisende 

Inhoud
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SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit

Gent
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!
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INBINDEN VAN  
BOEKEN, DOCUMENTEN 
EN EINDWERKEN

ABSOLUUT TOPWERK, SNELLE SERVICE

03 605 42 67

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

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

Wacht niet 
langer en bindt 

het in!

Nieuw!
Boek online!

Younique  |  Werf 11A, Essen
0473.50.88.41 
info@kapsalonyounique.be
www.kapsalonyounique.be

Op dinsdag en 
donderdag is 

Younique open 
tot 21u!

Vanaf nu kan je bij 
Younique zelf online een 
afspraak maken. Kies je 
gewenste behandeling 
en plan een afspraak in 
volgens je eigen agenda. 
Alle behandelingen kunnen 
geboekt worden voor zowel 
dames, heren en kinderen.
Ik kijk ernaar uit je te 
mogen ontvangen.

Kijk op de website of 
onze Facebookpagina voor 
afspraken en info.

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



 

WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

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. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met
dans en rap voor jong en 

oud is te zien vanaf
19 oktober in Hasselt (B) 

en verder in Den Bosch, 

Haarlem, Rotterdam en 

Tilburg.

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

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

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. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 

Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream 
(bruis)water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met 

SodaStream Flavors, € 4,99.  www.sodastream.be/fl avours

BRUISENDE SMAKEN 
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New k water #daretoshine

Douaneplein 1, 2940 Stabroek  03/664.45.88

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

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

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

Op zoek naar extra glans?  
Ervaar een instant sublimatie van het haar dankzij de 
nieuwe K WATER service van Kérastase. De lamellaire 
technologie zorgt ervoor dat het haar straalt, soepel is en 
uiterst luchtig aanvoelt.

Wat is lamellaire technologie van K WATER? 
Het is een magische formule die ontwikkeld 
is door L'Oréal Advanced Research die na 
enkele secondes in contact met lucht en 
water de kloven in de haarschubben in de 
haarvezel vult. De resultaten zijn onmiddellijk 
en het haar is ongelooflijk glad en glanzend!

Je vindt het bij Level4 Hair!

Dorpsstraat 48  -  2950 Kapellen
www.btful.be
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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

Voor de eindlaag gebruiken wij twee lagen en 
plaatsen wij altijd een tussenlaag op de isolatie 
om grote schade nadien te voorkomen in 
geval van een lekkage. Dit zorgt ervoor dat het 
water op de tussenlaag terecht komt en niet 
rechtstreeks op de isolatie. Voor de eindlaag 
kan de klant vervolgens kiezen tussen Roofing 
of Resitrix.

Wij staan ook hier onze klanten bij met raad 
en daad.

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 meegaat 
en 30 jaar waarborg geeft op hun productie.

UW PLAT DAK,  
ONZE SPECIALITEIT!

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

NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN

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

Dakwerken Jennes
0476/62.99.08

Albert louisastraat 18
info@dakwerkenjennes.be

2950 Putte - Kapellen
www.dakwerkenjennes.be
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9 NOV.45 9 NOV.454545
MIDDAGDIVERSO

DE HAVENZANGERS
FOREVER BAND

JUBILEUM

RON VAN HOOF

AVOND

DJ DAVE

KROES CONTROL

COVER BAND
GENERAL ELECTRIC

FOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDFOREVER BANDKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROLKROES CONTROL

Tijd voor 
een nieuw 
hoofdstuk!

Helaas, we stoppen ermee!

Na 10 jaar komt er een einde aan dit mooie avontuur.
We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen en al onze klanten bedanken voor de mooie projecten en het vertrouwen.

- Maikel
1918



Lefever Vastgoed | 0497459410  | nathalie@lefevervastgoed.be

www.lefevervastgoed.be

Wij zijn van alle 
markten thuis!

VERKOCHT!
VERKOCHT!

Leeuwlandstraat € 360.000

Biartlei € 269.000

De Schietboog € 699.000

Passie voor kinderspullen
bij Mon Bébé

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

0472-693 223    
monbebe.geboortelijst.be

- Geboortelijsten
- Kleding 0-6 jaar
- Babykamers
- Decoratie
- Speelgoed 
- Kinderwagens 
- en nog veel meer!
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D
BINNEN/BUITEN

D BASTAARD is een fi lm van Mathieu 
Mortelmans, met hoofdrollen voor Spencer 
Bogaert, Bjarne Devolder en Tine Reymer. De 
fi lm vertelt het verhaal van Daan. Twee jaar 
na de dood van zijn broer staat de zeventien-
jarige Daan aan het hoofd van een verscheurd 
gezin. De rouw lijkt onoverwinnelijk tot de 
familie de dakloze tiener Radja ontmoet. De 
moeder van Daan biedt de jongen onderdak 
aan om de leegte te vullen. Als Daan zich 
vastbijt in Radja’s mysterieuze verleden, 
vreest hij dat de indringer alle kenmerken 
van een psychopaat heeft. BASTAARD 
draait vanaf 2 oktober in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BASTAARD

Elk leven kent één allesbepalend moment 
waarop duidelijk wordt: dit ben ik. In 
ALLES IS OKÉ lees je het verhaal van 
mevrouw Stevens. Tegenwoordig slijt ze 
haar dagen in een fl at, terwijl de spinnen 
in haar hoofd langzaam wegvreten wat 
haar dierbaar was. Ooit was ze een 
bevlogen lerares die opstond tegen het 
onrecht van de demonische 
schooldirecteur Pauwels. Uit alle macht 
probeert haar zoon deze geschiedenis om 
te smeden tot een heroïsche tragikomedie, 
voordat die voorgoed met haar verdwijnt. 
ALLES IS OKÉ van IVO VICTORIA is 
vanaf 19 september 2019 te koop
voor € 21,99

BOEKJE LEZEN IVO VICTORIA
Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in België vaste prik geworden. 
Door het hele land worden talloze 
leuke feestjes gehouden. Op 4, 5 
en 6 oktober vindt het enige echte 
Oktoberfest in Antwerpen plaats. 
En  op 18 en 19 oktober kun je 
jouw lederhose aantrekken voor 
Oktoberfest Lommel. Proost!
Kijk voor meer informatie op 
www.oktoberfest-antwerpen.be 
of www.oktoberfestlommel.be

 AGJE UIT
OKTOBERFEST

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

We zijn weer volledig bereikbaar en bieden u onze nieuwe acties en knipbonnen 
aan in onze herfstfolder. (Te verkrijgen in de vleeshal en bedeeld via de post) 

Leveren aan huis? Neem telefonisch contact op

BARBECUE, VERS VLEES, VLEESWAREN EN MEER!

10 KG PAKKET
- 2 kg rund biefstuk
- 2 kg va fricassee
- 1 kg gemengde worsten
- 1 kg gemengde gehakt
- 1 kg kippenbillen
- 1 kg hamburger
- 1 kg kippenfi let
- 1 kg varkenslapjes

€ 92,45

SUPER VOORDEEL 
PAKKET 5 KG

- 1 kg gemengde boeren worst
- 1 kg varkenskarbonaden
- 1 kg kipgyros
- 1 kg rundhamburgers
- 1 braadkip

€ 39,85

5 KG PAKKET
- 1 kg gemengd gehakt
- 1 kg chipolata
- 1 kg rundstoofvlees
- 1 kg buikribben
- 1 kg kippenboutjes

€ 35,15

GRATIS 
2 ZWARTE BEULING 

bij afgifte van deze bon

1 bon per 
betalende klant
Geldig tot eind 

oktober
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Professionele ramenwassers of 
poetsbedrijven kunnen bij ons terecht 
voor alle traditionele materialen van bv. 
Unger, Ettore, Vikan, enz... Maar ook voor 
alle materialen voor OSMOSE bewassing. 
Wij verdelen en plaatsen tanken, stelen en 
borstels van het merk X-line en leveren 
transporttanks met alle benodigdheden of 
complete tanks om zelf osmosewater aan 
te maken. We maken graag tijd voor een 
demo of vrijblijvende offerte.

Voor de particulieren die leven onder het 
motto ‘alles wat we zelf doen, doen we 
beter’ hebben wij ook alle materialen en 
producten, vooral naar het osmose 
bewassen hebben wij de ideale oplossing. 
Voor u hebben wij een trolley ontworpen 
en hiermee kan u zelf met osmose uw 

Om goede poetsresultaten te verkrijgen, zijn we graag in het bezit van de juiste materialen en 
producten. Onder dit motto hebben we OSMOSERVICE opgestart: een winkel voor particulieren en 
zelfstandigen die graag werken met professionele en betaalbare materialen en producten.

ramen, rolluiken, pergola’s en uw auto’s wassen zonder strepen na  
te laten of halsbrekende toeren te moeten uithalen. Met onze trolley 
op 220V of met een 12V accu is dit kinderspel. U kan op de begane 
grond blijven staan en zo uw ramen op de verdieping zonder 
probleem wassen, net als een professionele ramenwasser.

Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  |  www.osmoservice.be

Reinigen met osmosewater

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag 09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

De enige echte
computerwinkel in België!

Wij leveren en herstellen computers, notebooks, tablets, 
randapparatuur, IP camera's en alarmsystemen.
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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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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.com

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl/fr
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.be 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.be 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.be

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.be

5

4

2
1

3
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BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.com/be 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.be

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.com
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.be

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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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 tegen 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!

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

P & F Proj
ect

s is
 co

nsta
nt o

p 

zoe
k n

aar
 te

 re
nove

ren
 won

ingen
 

en
 gr

on
den

 ge
leg

en
 te

 Kap
elle

n, 

Bras
sch

aat
, K

alm
thou

t e
n Esse

n.

Heef
t u

 plan
nen

 om
 derg

elij
ke 

won
ingen

 of
 gr

on
den

 te
 ve

rko
pen

? 

Neem
 dan ee

ns c
ontac

t o
p om

 de 

moge
lijk

heden te
 besp

rek
en!

P & F PROJECTS

31



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

IETS MEER 
PRIVACY?
Glasgordijnen of vitrage gordijnen behoren 
tot de klassieke raamdecoratie.

Hun functie is het afschermen van de inkijk, 
zonder het uitzicht naar buiten te 
belemmeren. U krijgt zo privacy zonder dat 
u het gevoel heeft dat u opgesloten zit.

Bovendien hebben glasgordijnen een 
verzachtende invloed op de sfeer in de 
kamer.

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!

BOEDING

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

Opendeurmaand

Sectionale poorten 
met Geo-fencing 
en gratis motor

Zie website 
voor meer 

acties!

Tot € 80,- korting 
per rolluik



DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

Kristof  Holidays help u graag 
met het plannen en uitwerken
van uw reis. Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer

3534



MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, 4645 DA Putte  |  0164 315560  |  mfcdebiezen@gmail.com  |  www.cafedebiezen.nl

Inschrijving voor:_______________________________________________________________________________________

Naam deelnemer(s):_____________________________________________             Leeftijd(en):_____________________

Naam begeleider:__________________________________       Voorkeur van sport:  biljart  /  tafeltennis  /  karate 

Komen    zaterdag en/of    zondag                                                        hapkido  /  zaalvoetbal  /  tennis      

Mailen kan ook naar: mfcdebiezen@gmail.com

*Door aanwezigheid is men akkoord met het gebruik van gegevens conform de AVG-wetgeving.

Iedereen kan sporten
Biljartclub de Biezen, tafeltennis Tornado, vechtsportscholen Mu Do en Ookami, 
zaalvoetbal de Zwaan en MFC de Biezen organiseren een sportweekend voor 
mensen met een beperking. Doel: de gemeenschap bekend maken met de 
mogelijkheden op het gebied van sporten voor mensen met een beperking. 

Er zullen diverse demonstraties gegeven worden van biljart, diverse 
vechtsporten, tafeltennis, tennis, voetbal, etc. Aansluitend kunnen de 
deelnemers meedoen. Tevens zal er een infomarkt ingericht worden. In 
verband met de gratis lunch met 2 consumpties voor deelnemers, vragen wij u 
hiervoor in te schrijven middels onderstaande strook.

zaterdag 10.00 tot 11.00 uur Demonstraties, 11.00 tot 12.00 uur meesporten
 12.00 tot 13.00 uur Lunch (gratis voor deelnemers)
 13.00 tot 14.00 uur Demonstraties, 14.00 tot 15.00 uur meesporten
 15.00 tot 15.30 uur Gezellige afsluiting met muziek/karaoke
zondag 10.00 tot 11.00 uur Demonstraties, 11.00 tot 12.00 uur meesporten
 12.00 tot 13.00 uur Lunch (gratis voor deelnemers)
 13.00 tot 14.00 uur Demonstraties, 14.00 tot 15.00 uur meesporten
 15.00 tot 15.30 uur Gezellige afsluiting met muziek/karaoke

Programma

WANNEER: 
26 en 27 oktober

WIE: 
Uzelf, uw bewoners  
dan wel leerlingen 
met een beperking 

van 16 jaar en ouder.

MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

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

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte
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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!

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

Reinigen met osmosewater 

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!

HYPNO STUDIO:
ALTIJD OP 

RECHTERPAGINA!

Hypnostudio
Biezendreef 8  |  Putte

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

Winteruur
In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 
oktober wordt de klok een uur teruggedraaid. Dit wil 
zeggen: een uur extra slapen. 

Het winteruur kan echter een groot effect hebben 
op je bioritme met futloosheid, slaapproblemen of 
winterdepressie als gevolg. 

Kan je hulp gebruiken bij bovenstaande problemen?

Vraag een GRATIS 
en VRIJBLIJVEND 
een adviesgesprek 
aan!

Bestel een Chef’s Taste 3-gangendiner* in Holland Casino Breda en maak
o.a. kans op dinercards en waardecheques! Bij vooraf reserveren is 
onze entree gratis. Voor reserveringen belt u +31(0)76 52 51 100.

* van 28 t/m 31 oktober bij deelname aan het buffet.

PRIJZENREGEN
1 T/M 31 OKTOBER

Bestel een Chef’s Taste 3-gangendiner* in Holland Casino Breda en maak
o.a. kans op dinercards en waardecheques! Bij vooraf reserveren is 
onze entree gratis. Voor reserveringen belt u +31(0)76 52 51 100.

PRIJZENREGEN
1 T/M 31 OKTOBER

HC_BRE_PRIJZENREGEN_ADV-BRUIST_IS_162x162_BE_v3.indd   1 06-09-19   15:18
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LOOKING/GOOD

Wil jij ook graag wat langer haar? Maar lijkt het maar niet te groeien? Met deze tips zorg 
jij ervoor dat je haar sneller groeit. Zo heb jij in no-time ook mooie lange lokken.  

GEBRUIK HITTEBESCHERMING
Het stijlen, föhnen en krullen van je haar kan ernstige 
schade aanbrengen. Het meest gezonde voor je haar is 
om het natuurlijk te laten drogen. Wil je toch een keer je 
haar stijlen of krullen? Gebruik dan van tevoren een 
hittebeschermende crème.  
WAS JE HAREN NIET TE HEET
Een heerlijk warme douche is dé manier om helemaal te 
ontspannen. Voor je haar geldt dat echter niet. Het hete 
water maakt je haar droger, zwakker en meer breekbaar. 
Zet de douche daarom niet te warm. 
KNIP JE HAAR
Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig als je je 
haar wilt laten groeien. Toch werkt het! Als je je haar maar 
laat groeien, raken de puntjes beschadigd en kan het 
haar langzaam afbrokkelen. Houd regelmatig je puntjes 
bij en je haar wordt langer en gezonder. 
DEPPEN IN PLAATS VAN WIKKELEN
Je haar is vooral kwetsbaar als het nat is. Wanneer je het 
na het wassen in een handdoek wikkelt, kan het snel 
afbreken. Dep je haar in plaats daarvan zachtjes droog 
met een handdoek. 
WEES LIEF VOOR JE HOOFDHUID
Als er verzorgingsproducten en dode huidcellen op de 
hoofdhuid achterblijven, is het lastiger voor nieuwe haren 
om terug te groeien. Masseer daarom je hoofdhuid goed 
bij het aanbrengen van shampoo.

Vijf tips
      voor langer haar

Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen

Tel: 03 665 28 01

OPENINGSUREN 
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot 18.00u
Donderdag van 9.00u tot 20.00u
Zaterdag van 8.00u tot 16.00u

Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen

Tel: 03 665 28 01

Essenhoutstraat 262, Kapellen
03/665.28.01 
Facebook: HaarIdeeKapellen

Het beste idee 
voor uw haar

KWALITATIEVE, 
PARFUMVRIJE, 

PROFESSIONELE 
KAPPERSPRODUCTEN 

UIT FINLAND

Voor mensen die hun impact op het milieu 
willen verkleinen of geurgevoelig zijn. Onze 
bezorgdheid voor chemische impact en 
geurgevoeligheid zette ons ertoe aan om een 
professioneel en kwalitatief haarverzorgings- en 
stylingassortiment zonder parfum te 
ontwikkelen. Daarbij is het erg belangrijk om 
ingrediënten te kiezen die iets concreets 
bijdragen tot de werking van het product.

Onze zorgvuldig uitgekozen grondstoffen zijn 
puur. Ze voeden en herstellen het haar, zonder 
de werking of kwaliteit van het product aan te 
tasten. Less is more als je de impact op het 
milieu wil verkleinen. 

Alle DS haarverzorgingsproducten 
zijn dermatologisch getest voor de 
gevoelige huid.

Alle DS producten zijn 100% 
veganistisch (*) en werden niet 
getest op dieren.

(*) Geldt niet voor de DS Heat 
Protection Spray
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WIL JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA WORDEN?

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

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 Godivawinkel bleek perfect in combinatie met 
Charlotte's verfijnde gebak.

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

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

Kom genieten 
van de herfst 
met ons nieuwe 
assortiment

Kom jezelf een middagje verwennen met 
onze traditionele Engelse high tea, of geniet 
in onze gezellige tearoom van onze heerlijke 
salade van de week. Sluit daarna af met onze 
gekende houtgebrande Italiaanse koffie en een 
huisgemaakt gebakje.
Geen tijd om zelf te koken? Je kan onze 
gerechten ook mee naar huis nemen.

Bekijk ons volledige assortiment op onze 
website, en volg ons op sociale media voor 
updates over onze wekelijkse suggesties.
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Fortune & Glory | Heidestatiestraat 38, Heide-Kalmthout  |  03 334 76 20  |  fortuneglory@telenet.be

Neal streeft ernaar om 
elke tattoo custom af te 

leveren, maar het idee 
van de klant is hierbij 

zeer belangrijk. Het doel 
is een allround tattoo-
zaak te zijn. “Of je nu 

komt voor de naam van 
een dierbaar persoon of 

een custom rugstuk… 
U vraagt, wij draaien!”

U vraagt, wij draaien!
PIERCINGS
Voorheen kon je voor piercen enkel terecht op donderdag, vrijdag & zaterdag, 
maar sinds januari is Jazz er iedere dag. Dit betekent dat je voortaan dagelijks 
terecht kan voor piercings, zonder afspraak! 
"Ik heb 7 jaar gewerkt bij L'Extrémiste in Arnhem, een gekende zaak die in 
1996 zijn deuren opende. Daar heb ik het vak mogen leren van Ian Dijkstra,” 
vertelt Jazz. “Ik vind het belangrijk om klanten zich op hun gemak te laten 
voelen, hoe zenuwachtig ze ook zijn. Het doel is hen opgelucht en met een 
glimlach te laten vertrekken.” 
Heb je alle gewenste gaatjes 
al? Fortune & Glory biedt 
ook juweeltjes en andere 
piercingsieraden aan, die Jazz 
met alle plezier voor je vervangt! 

Openingstijden:
Dinsdag 12.00 - 18.00u
Woe t/m vrijdag 12.00u - 19.00u
Zaterdag 12.00u - 17.00u

Tijdens de openingsuren kun 
je zonder afspraak terecht voor 
het bespreken van je ideeën, het 
maken van een afspraak of het 
zetten van een piercing!

Meer informatie over  
het zetten van een tattoo  
of piercing? 
Bel ons op 03 334 76 20 of 
spring even binnen!

FORTUNE&GLORYLaserontharing
VOELBAAR ZACHTE HUID,

VRIJ VAN ONGEWENSTE HAARGROEI
Mooit meer waxen of scheren.

Zorgeloos naar het strand.

Soprano ICE is de meest complete en
effectieve oplossing voor laserontharen die op

dit moment beschikbaar is.
Deze Alma diode laser is geschikt voor alle

huidtinten en haartypes en maakt het mogelijk
om zelfs tijdens de zomermaanden 

te behandelen.
Ook de zongebruinde huid kan 

behandeld worden.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis
testsessie, en geniet van onze promo's!
- Benen, incl. knie: € 195 + gratis oksels

- Oksels, 3 beurten + 1 gratis € 75,- per beurt

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 8 jaar 
geleden gestart met het merk BABOR omdat het op 
gebied van anti-aging veel te bieden heeft. Zij werken 
met de beste producten en apparatuur.

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

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

Meer dan 30 jaar ervaring!

- Cryoline
- Permanente make-up
- Microblading
- Wimper extensions
- Micro pulsed plasma
- Spraytanning
- Nagelstudio

- Needling
- Microdermabrasie
- Fruitzuurbehandeling
- Spotreducer
- Anti-aging
- Huidanalyse

DE BESTE ZORG
VOOR UW UITERLIJK

€ 10,- 

korting 

bij een Dokter Pro 

behandeling!
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange
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Ken je dat gevoel? 
Plots krijg je de 
kriebels om het 

interieur van je huis 
helemaal om te gooien. 

Wellicht gaat het wat 
ver om alle muren een 
andere kleur te geven 

en het meubilair te 
vervangen. Gelukkig 

is het ook gewoon 
mogelijk om op een 
minder ingrijpende 

manier een totaal 
nieuwe look aan je 

woning te geven. 

Snelle        voor je huismake over

woning te geven. 

KUSSENS
Mooie kussens geven veel sfeer aan je huis. Ze 
kunnen je woonkamer of slaapkamer in één keer 
een totaal andere uitstraling geven. Geef karakter 
aan je interieur met kussens in felle kleuren en 
opvallende prints. Wil je juist een rustig en meer 
subtiel detail toevoegen aan je huis? Ga dan 
voor effen kussens. 

VLOERKLEED
Met een vloerkleed voeg je karakter toe aan je 
woning. Leg een vloerkleed bij de bank, in de 
gang of naast je bed. Of hang een vloerkleed 
aan de muur. Een kleed met een grafi sche print 
geeft je huis een moderne sfeer. Ga je liever 
voor een mooie bohemien uitstraling? Kies dan 
bijvoorbeeld voor een kleed met dierenprint. 

SCHILDERIJEN & FOTO’S
Wat je aan de muur hangt, doet veel voor de 
sfeer in een ruimte. Ga bijvoorbeeld voor één 

groot, indrukwekkend schilderij of creëer juist een speelse look met 
meerdere ingelijste posters. Wil je een persoonlijke twist geven aan 
een ruimte? Lijst dan een of meerdere eigen foto’s in en hang ze 
aan de muur.  

DEKBEDOVERTREK
Uitgekeken op de look van je slaapkamer? Met een nieuw dekbed-
overtrek geef je de ruimte al een complete metamorfose. Houd het 
clean en rustig met een effen wit dekbed of geef juist meer karakter 
aan de ruimte met een opvallende print. Vergeet ook hier de extra 
kussens niet om de look helemaal af te maken.

Snelle        voor je huis

GEEF 
KARAKTER 
AAN JE 
INTERIEUR

BRUIST/WONEN

sfeer in een ruimte. Ga bijvoorbeeld voor één 

GEEF 
KARAKTER 
AAN JE 
INTERIEUR
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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?

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!

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”

Een gezellige 

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde ’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde ’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 

Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen
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
Wildpaté met rozijnentoast en uienconfijt  10,50Kroketjes van everzwijn en abdijbier  11,00Carpaccio van hert met veenbessen  11,50Wildconsommé    6,50

Hoofdgerechten
Fazant met gekarameliseerd witloof  22,50Fazant met zuurkool    22,50Wildragoût    19,50Hertenfilet met warme groentenkrans  25,50Hazenrug met rodekool   26,50Everzwijnfilet met winterstamppot  22,50Trio van hert, haas en everzwijn met boschampignons 25,50Trio van fazant, duif en eend   22,50Geserveerd met verse gratin dauphinoise of amandelkroketjes

Mosselen natuur/look/witte wijn/Oud Antwerpen 22/23/24Kip Tikka Massala met rijst   17,00

Salades
Salade met geitenkaas in krokant spekfrakske 8,50/14,50Caesarsalade 
(IJsbergsla, kip, croutons, ansjovis, parmezan) 9,00/15,00Salade met scampi, tomaat en basilicum  10,00/16,00

Eerlijk eten,
elk seizoen nieuwe suggesties
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HOME SLEEP HOME

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

HOME SLEEP HOME Fraai design, comfort en doordachte 
techniek sluiten elkaar niet uit. Dat laat 
Swissfl ex op indrukwekkende wijze zien: 
puur luxe voor het oog en het lichaam. 

Gewoon eens heerlijk relaxen, wie wil dat nou niet? 
Swissbed Silhouette oogt niet alleen licht, maar 
biedt ook maximaal comfort. Dankzij de strakke 
vormgeving en hoogwaardige afwerking van dit 
bed past het perfect in de meest uiteenlopende 
interieurs. Tijd en ruimte vervagen. Zo biedt 
Swissfl ex ontspanning voor lichaam en geest.

Je vindt het comfort van Swissfl ex bij:

DE REVOLUTIE BEGINT BIJ DE BASIS

5352



Oktober
Ram 21-03/20-04
Als je merkt dat je gestresst bent, dan is de 
beste manier om te ontspannen een 
romantische nacht met je partner of het 
drinken van een goed glas wijn met vrienden.

Stier 21-04/20-05
Dankzij een nieuwe energiegolf zal niets je in 
de weg staan om optimaal van oktober te 
genieten. Vergeet oude vrienden niet. Zoek een 
moment om hen te ontmoeten.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Stabiliteit op het werk biedt voldoende vrije 
tijd voor Tweelingen. Je kunt je tijd besteden 
aan het evalueren van gebeurtenissen uit het 
verleden en je gedachten op een rijtje zetten.

Kreeft 21-06/22-07
Als je voelt dat relaties ver van je af staan, 
geeft oktober je de tijd om dit recht te zetten. 
De Kreeft stopt zijn energie in het 
harmoniseren en kalmeren van relaties. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw kan een kille oktober verwachten. 
Als collega's vervelend zijn, betaal ze dan 
met gelijke munt terug. Wees niet onderdanig 
en laat ze je niet slecht behandelen.

Maagd 23-08/22-09
Je zult genieten van de harmonie in zowel je 
relatie als je familie en je zult een hoop 
plezier beleven als jullie samen zijn. Plan 
een feestje. 

Weegschaal 23-09/22-10
Het opbouwen van een carrière put jou niet al 
teveel uit. Je bent passief en niet-competitief.
Haast je niet. Luister naar je lichaam en geef 
het wat het wil.

Schorpioen 23-10/22-11
Oktober is een erg kalme en positieve maand 
voor jou. Je wordt beloond in je werk, wat jou 
de ruimte geeft om aandacht te schenken 
aan dierbare vrienden en zeker ook je partner.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie is weg en je kan een 
maand vol romantiek en emoties verwachten. 
De Boogschutter laat zijn vriendelijke kant 
zien aan zijn partner, familie en vrienden. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zult eindelijk tijd hebben voor jezelf, of je 
deze tijd nu besteedt aan je lichamelijke of 
geestelijke gezondheid. Het is nuttig om 
gebeurtenissen uit het verleden te evalueren.

Waterman 21-01/19-02
Het is goed om vrije tijd alleen door te 
brengen en je persoonlijkheid te ontwikkelen. 
Alleen op deze manier kunnen Watermannen 
eindelijk verdergaan en groeien.

Vissen 20-02/20-03 
Je voelt je eindelijk kalm in je werk en thuis, 
dus heb je de tijd om voor jezelf te zorgen. 
Hoe gebruik je deze tijd? Je kan terugkijken 
op het verleden en je lessen eruit trekken.

Weegschaal
Haast je niet. 
Luister naar
je lichaam 

en geef 
het wat het 

wil.

HOROSCOOP

Voor grote feesten zoals bedrijfsfeestjes en evenementen, 
maar ook voor kleine, gezellige privéfeesten!

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

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

Onze eigen foodtruck!

Voor alle info: 0468 35 99 50

Onze eigen 

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

Dagelijks staat ons 
team garant om u de 
beste kwaliteit met 
dagdagelijks, verse 

producten en een snelle 
service voor te schotelen. 

Wij hebben voor u een 
uitgebreid pallet en 

zijn 7 dagen per week 
geopend. Een zaak met 

verzorgd interieur en een 
rustgevende tuin (120 

zitplaatsen) met speeltuin 
voor de allerkleinsten.
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Doornenlaan 18, Kapellen 
winkelerbvba@gmail.com
03/665 12 18   |  0478 612 004
www.winkeler.be

Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Zit u hier ook mee?  
Wij zorgen voor een duurzame 
en mooie oplossing!

Renovatiewerken door Winkeler Renovatie Bouw en Tuin in 
Kapellen met bijna 10 jaar ervaring.

Bent u op zoek naar ervaren professionals om uw renovatie tot 
in de puntjes uit te voeren? Wilt u dat alle renovatiewerken zo 
snel mogelijk worden afgewerkt? Dan is renovatiefirma Winkeler 
BVBA uit Kapellen het bedrijf waar u naar op zoek bent.

Een familiebedrijf, en dat verschil merkt u.
Ons bouw- en renovatiebedrijf wordt geleid door vader en 
zoon Winkeler. Dankzij onze uitstekende samenwerking 
leiden we elk project in goede banen. Met meer dan acht jaar 
ervaring in het vak bieden wij een professioneel antwoord op 
al uw renovatievragen. Bovendien werken we met kwalitatief 
hoogstaand renovatiemateriaal zodat u steeds een perfect 
resultaat kunt verwachten. Onze dienstverlening gebeurt aan 
marktconforme prijzen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Kijk dan gerust 
eens op www.winkeler.be!

VOOR NA
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BLOEDSTOLLENDE  VOORSTELLING

Horror op het toneel. Het is een combinatie die je niet heel 
veel ziet. Maar daar komt dit theaterseizoen verandering in 

als De Theater BV de West End-hit Ghost Stories naar de 
Nederlandse theaters brengt. Acteurs André Dongelmans 

en Laus Steenbeeke kunnen niet wachten om het 
Nederlands publiek de stuipen op het lijf te jagen. 

Ghost Stories ging in 2010 in Londen in première en 
werd direct door het Engelse publiek in de armen 
gesloten. Het verhaal gaat over professor Filip Kuiper 
die zijn leven heeft gewijd aan het verklaren van het 
onverklaarbare. Tijdens een lezing behandelt hij drie 
bijzondere verhalen. Hebben deze onverklaarbare 
verhalen iets met elkaar te maken?

Voor André Dongelmans, bekend van oa. De 
Luizenmoeder en TorenC, is de rol van Flip Kuiper op 
het lijf geschreven. “Net als Flip geloof ik echt niet in 
geesten. Ik denk dat er meer sprake is van toeval. Als 
je bijvoorbeeld heel erg met je overleden oma bezig 
bent, dan kan het op een gegeven moment gebeuren 

GHOST/STORIES

dat je haar ziet”, zegt Dongelmans. Toch is hij een liefhebber van 
het horrorgenre. “Je ziet dit genre niet vaak in het theater. Het 
blijft toch een uitdaging om te zorgen dat ook de mensen die op 
de achterste rij van het balkon zitten, het op dezelfde manier 
ervaren als de mensen die in de zaal zitten.” Laus Steenbeeke, 
die nachtwaker Ton van Dam speelt, heeft er alle vertrouwen in 
dat dit gaat lukken. “Het script is bloedstollend. Ik had echt 
kippenvel toen ik het las”, vertelt hij. “Het is zo goed opgebouwd 
en heeft een enorme twist en eyeopener. Het is jammer, maar we 
kunnen er bijna niks over weggeven”, zegt Laus. 

De acteur kijkt uit naar de voorstelling. “Een mooi script, een 
goede regisseur in de persoon van Joep Onderdelinden en fi jne 
acteurs zoals mijn Klokhuis-collega André Dongelmans waren 
voor mij een reden om ‘ja’ te zeggen tegen Ghost Stories.” De 
beide mannen hebben veel zin om straks hun publiek de stuipen 
op het lijf te jagen. “Ik vind het leuk om er wat extra spannende 
elementen in te fi etsen. De regisseur zal waarschijnlijk wel op de 
rem gaan trappen”, lacht Dongelmans. Laus Steenbeeke: “Het 
wordt een onheilspellende zoektocht, maar het is ook een stuk 
met meerdere lagen en het zijn echte karakterrollen. Ik ben daar 
blij mee. Bij mij denkt het publiek vaak gelijk aan lachen. Leuk 
om ook eens een andere kant te laten zien.”

Regisseur Joep Onderdelinden hoopt dat de voorstelling net zo 
succesvol zal zijn als in Londen. “Wat mij betreft is Ghost Stories 
nu klaar voor het Nederlandse publiek.”

Ghost Stories gaat op 31 oktober, Halloweenavond, in première in 
Amsterdam. Hierna is de voorstelling tot eind januari te zien in 
onder anderen Bergen op Zoom en Roosendaal. Kijk voor meer 
informatie, de speellijst en kaarten op www.ghoststories.nu.

BLOEDSTOLLENDE  VOORSTELLING
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FIESTA DE LA AREPA
ZONDAG 6 OKTOBER
Het wordt een dag vol gastronomie, muziek en 
verschillende activiteiten voor het hele gezin. 
Kinderen kunnen genieten van een springkasteel 
en workshops; de volwassenen kunnen dansen 
op leuke Latijnse live muziek. Er vallen ook 
prijzen door een tombola.

Een deel van de verkoop zal bestemd zijn voor 
de aankoop van voedsel, medicijnen en andere 
producten die we samen met Voluntarios por 
Venezuela en Bélgica naar Venezuela zullen 
sturen om gedeeltelijk aan de basisbehoeften 
te voldoen. Ook zullen we die dag donaties 
ontvangen om ze met deze geweldige zending 
te verzenden.

Wanneer: 6 oktober 2019 van 11:00 tot 18:00
Waar: Kleine Kauwenberg 19, Antwerpen
Prijs: Gratis
Zie Facebook voor meer informatie

'NUFF SAID 2019
4 OKTOBER
De stad ligt in Berchem, op het kruispunt van 
mainstream en underground, iedere afl evering 
een nieuw patroon vol comedy, literatuur, 
muziek en spoken word. No nonsens, global en 
local, steeds zwierig in de blend gedraaid met 
de spacefunkers BRZZVLL en sprekende bougie 
Johan Petit. Actueel podiumgeweld uit de hele 
wereld kruipt hier elke maand in de spotlight! 
Een kruispunt van mainstream en underground, 
12 m² vol jong talent en internationale namen.
‘Nuff Said betekent iedere afl evering een nieuw 
patroon vol comedy, literatuur, muziek en 
spoken word.

Wanneer: 4 oktober 2019
Waar: Driekoningenstraat 126, Berchem
Prijs: € 14,-
www.ccbe.be

EUROPEAN OPEN
13 T/M 20 OKTOBER
Van 13 tot 20 oktober 2019 komen enkele 
van 's werelds beste tennisspelers naar 
de Antwerpse Lotto Arena voor de vierde 
editie van de European Open.
De European Open is het enige ATP 
toernooi van België en vindt dit jaar voor de 
vierde keer plaats, van 13 tot 20 oktober in 
de Lotto Arena in Antwerpen. De European 
Open ontvangt David Goffi n (ATP-33), 
een topspeler van eigen bodem en ook 
voormalig ATP winnaar Steve Darcis. 
Deze twee vullen de lijst met topspelers 
aan. Zij zullen samen met onder andere 
Gaël Monfi ls (ATP-16), fi nalist van de 
European Open 2018, Frances Tiafoe 
(ATP-35) en Diego Schwartzman (ATP-23) 
de tennisfans trakteren op hoogstaande 
tennis. 

Wanneer: 13 t/m 20 oktober 2019
Waar: Lotto Arena, Antwerpen
Prijs: Zie website voor meer informatie
www.europeanopen.be

BIG BANG FESTIVAL ANTWERPEN
27 OKTOBER
BIG BANG Festival is een feestelijke ode aan 
avontuurlijke muziek en klankkunst voor een jong 
publiek. Over heel Europa (en sinds 2019 ook in 
Canada!) vinden meer dan 50.000 kinderen en 
hun familie jaarlijks de weg naar het festival. BIG 
BANG is ook - en vooral - een festival om zelf te 
ontdekken en te doen. De Singel wordt bij de start 
van de herfstvakantie omgetoverd tot een avontuurlijk 
muzikaal labyrint met oude en nieuwe klanken, 
geïmproviseerd en gecomponeerd, gepresenteerd op 
maat van een jong publiek.

Waar: Desguinlei 25, Antwerpen
Aanvang: Zondag 27 oktober van 13:00 tot 17:30
Prijs: € 6,-
www.bigbangfestival.be
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Deze herfstsoep met de volle smaak van paddenstoelen en tijm en de quiche met 
pompoen en hazelnoten zullen verrukkelijk smaken na die lange boswandeling.

Paddenstoelen

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Snipper de ui en hak de knofl ook fi jn. 
Verhit de boter in een pan, voeg de ui en 
de knofl ook toe en fruit even aan. Snijd de 
paddenstoelen in stukken en voeg ze met 
wat tijm toe aan de pan. Bak ze ongeveer 
10 minuten op matig vuur totdat het 
meeste vocht verdwenen is. Schep een 
derde deel uit de pan en bewaar apart. 
Voeg de bouillon toe en breng aan de 
kook. Zet het vuur uit en pureer de soep. 
Roer de kookroom erdoorheen en breng 
weer aan de kook. Voeg naar smaak peper 
en zout toe. Schep dan de bewaarde 
paddenstoelen bij de soep en verwarm 
een minuutje mee. Bestrooi met peterselie.

INGREDIËNTEN
1 rode ui

2 teentjes knofl ook
klontje boter

400 gr gemengde 
paddenstoelen (bv. 

kastanjechampignons, 
cantharellen, shii-takes, 

oesterzwammen)
tijm

1 liter groentebouillon
100 ml kookroom

peper en zout
peterselie

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

VERWARM EEN 
CITROEN eerst
20 seconden 

in de magnetron
en pers hem warm, 

dan komt er 
meer sap uit.

STOP JE HAND 
in een plastic zakje als 
je hete pepers snijdt. 

Dan krijg je de 
sporen van de 

zaadjes niet aan je 
vingers.

Prik je
OREO-KOEKJE aan 
een vork. Dan kun je 
het eenvoudig in de 
melk dopen, zonder 

vieze handen te 
krijgen.

soep

e1F
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

met pompoen

BRUIST/RECEPTEN

INGREDIËNTEN
2 teentjes knofl ook

3 rode uien
1 eetl olijfolie

800 gr pompoen in blokjes
1 theel salie

1 mix voor hartige taart
1 eetl paneermeel

4 eieren
250 gr ricotta
peper en zout

125 gr verse geitenkaas
50 gr hazelnoten, heel

2 plakjes parmaham 
(eventueel weg te laten voor 

een vegetarische variant)

4 PERSONEN -  35 MIN + 40 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

Wikkel je TELEFOON 
in huishoudfolie. 
Zo kun je hem 

tijdens het koken en 
bakken gewoon 

gebruiken zonder dat 
hij vies wordt.

Bewaar 
aangebroken 
SPAGHETTI 
eenvoudig 
in een lege 

Pringles-bus.

Bewaar VERSE 
KRUIDEN met wat 

olie in het 
ijsklontjesbakje 

van je vriezer. Zo heb 
je altijd smaakmakers 

bij de hand.

Quiche

SMEER JE 
AUTORUITEN in met 

3 delen azijn en 1 deel 
water en neem ze af 
met een doekje! De 
volgende ochtend 

geen ijs op de ruiten!

R P

Snijd de knofl ook fi jn en de uien in ringen. 
Verhit de olie in een pan en fruit de uien en de 
knofl ook aan. Voeg de pompoenblokjes en de 
salie toe en bak 15 minuten. Verwarm de oven 
voor op 180 graden. Bekleed een bakvorm met 
bakpapier en vet de randen in. Maak deeg van 
de mix voor hartige taart en bekleed hiermee de 
bakvorm. Prik gaatjes in de bodem en bestrooi 
met paneermeel. Klop de eieren los met de 
ricotta en breng op smaak met peper en zout. 
Schep de helft van de pompoen in de quiche-
vorm en bestrooi met wat geitenkaas en hazel-
noten. Schep de rest van de pompoen erover 
en verdeel de rest van de geitenkaas en hazel-
noten erover. Giet het eiermengsel gelijkmatig 
over de quiche. Scheur de parmaham in stukjes 
en leg deze erop. Bak de quiche 40 minuten.
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 Puttestraat,  43                    2940       PUTTE-STABROEK                      03 / 605 23 65

  OPENINGSUREN : ma : GESLOTEN
    di : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
    woe :9-12:00 u. - GESLOTEN
    don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.
  Tijdens de schoolvakanties open vanaf  10 u. ipv  9 u.

www.brildesign-ingrid.be

GELDIG gans de maand oktober 2019

* Niet cumuleerbaar met andere promoties.

-200€
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op montuur 
+ multifocale glazen

* Voorwaarden in de winkel.




