
KEURSLAGER LODEKEURSLAGER LODE
Putsebaan 2, 2040 Zandvliet

03/ 568 61 00
info@keurslagerlode.be
www.keurslagerlode.be

huisbereide kant en klare gerechten
. . . . . . .

huisbereide salades
. . . . . . .

groot assortiment met de seizoenen mee
. . . . . . .

alles wat u nodig heeft 
om uw BBQ tot een succes te maken

. . . . . . .
levering aan huis mogelijk

. . . . . . .
zondag geopend

. . . . . . .
BBQ aan huis

15 JAAR

Op een gezonde en verantwoorde manier sporten en bewegen

KOM NAAR ONZE (privé)-OPENDEURDAGEN
Maak uw afspraak op zaterdag 3/10 of zondag 4/10

(bĳ  elke afspraak een gratis attentie)

* GRATIS LIDGELD BIJ INSCHRIJVING 

* GRATIS MBT RUNNING SHOES TESTEN GEDURENDE 1 WEEK 

* 10% OP DE NIEUWE MBT-COLLECTIE 

* 1 GRATIS SESSIE LIPOMASSAGE BIJ AANKOOP ABONNEMENT VOOR 15 SESSIES

* 1 GRATIS SESSIE ENDERMOLIFT BIJ ABBONNEMENT VOOR 15 SESSIES

* START MET ONZE AFSLANKMARATHON MET NIEUW VOEDINGSPLAN VOLGENS INTERMITTEND LIFESTYLE

OPENINGSUREN:

MA 8:00-22:00
DI 8:00-22:00
WO 8:00-22:00
DO 8:00-22:00

VR 8:00-22:00
ZA 9:00-13:00
ZO 9:00-13:00

GESLOTEN OP: FEESTDAGEN

Putsebaan 33; 2040 Zandvliet

  KINE.TOPOFIT      TOPOFIT
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’t Snoeppaleisje - 03/605.67.81
Steenovenstraat 70, 2040 Berendrecht

info@snoeppaleisje.be

 Communie traktaties
Ballongeschenken

Springkastelen te huur
 Traktaties voor alle gelegenheden

Snoep en snoeptaarten
Originele geschenkmanden

Ambachtelijke pralines en koekjes
Bruid- en doopsuiker

Pietercil bvba

Bestratingen - Grond en- afbraakwerken
Verhuur mobiele zeefinstallatie
Containerdienst -  Afsluitingen

Yves Pietercil

info@pietercil-bvba.be  
www.pietercil-bvba.be  

Zandvlietse Dorpstraat 40
2040 Antwerpen
+32 (0) 498 08 29 81
BE 811.467.059

GROND- EN AFBRAAKWERKEN
CONTAINERDIENST - RIOLERINGSWERKEN

AFSLUITINGEN - BESTRATINGEN

Zandvlietse Dorpstraat 40 - 2040 Antwerpen
+32 (0) 498 08 29 81 - BE 811.467.059

info@pietercil-bvba.be - www.pietercil-bvba.be

autobelettering
carwrapping

reclameborden
textielbedrukking

vlaggen
drukwerk

spandoeken
raamfolie

lichtreclame
etiketten
zeefdruk 

enz
Zandvlietse Dorpstraat 16 - 2040 Zandvliet 

0470/62 73 27 - brands-reno@telenet.be

Allerlei renovati ewerken (badkamerrenovati e, vloeren, terras 
aanleggen, electriciteitswerken, zett en van achterbouw, kleine 
verbouwingen, …). Wij bezorgen u een gedetailleerde off erte 

van de gevraagde werken.

Guido Aendenboom
zaakvoerder

+32 477 45 49 15
info@andprojects.be

www.andprojects.be

AND 
AND AND 

Science - Technology - Engineering - Mathematics
Geïntegreerde aanpak van wetenschappen,
techniek & technologie, informatica en wiskunde.

Content and Language Integrated Learning
Volg een niet-taalvak volledig in het Engels of Frans: aardrijkskunde,
geschiedenis, godsdienst, wetenschappen, informatica, vrije ruimte of LO.

STEM

CLIL

Bekijk het hele studieaanbod op moretus-ekeren.be/studieaanbod

LEER-
LABO Remediëren, verdiepen en verbreden

Ruim aanbod

ASO Latijn,

ASO, BSO, TSO

1e jaar A-stroom Latijn, STEM en andere keuzevakken & 1B
2e jaar A-stroom Latijn, STEM en andere basisopties & 2B

ASO Latijn l Wetenschappen l Wiskunde l Economie l 
 Moderne Talen l Humane wetenschappen

BSO Office Assistant en 7 Business Support  l Verzorging l 
 7 Kinderzorg l 7 Thuis- en bejaardenzorg

TSO Sociale en technische wetenschappen l Jeugd- en 
 gehandicaptenzorg l Marketing en ondernemen

MORETUS Ekeren Campus Middenschool, Oorderseweg 8, Ekeren
MORETUS Ekeren Campus Bovenbouw, Kloosterstraat 82, Ekeren

NIEUW! 

Kunst en creatie 

in 2de jaar A
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WELKOM BĲ  TOPOFIT! 
Graag heten we u van harte welkom bij Topofi t uit Zandvliet. Dit jaar wordt ons fi tnesscentrum 15 
jaar en dat willen we niet zomaar laten voorbij gaan. Daarom kan u tijdens onze opendeurdagen 
genieten van een aantal niet-te-missen kortingen. Gezond bewegen, sporten, afvallen en 
revalideren staan bij ons centraal. Ons aanbod biedt dan ook voor ieder wat wils. Wij streven 
ernaar om onze leden te laten genieten van het plezier en het langdurig resultaat van 
regelmatige lichaamsbeweging. Dat doen we met behulp van een mooie, aangename omgeving 
en moderne toestellen van topkwaliteit.

Cardio
Starten met een cardiotraining bij Topofi t is heel simpel. U maakt 
een afspraak met een van  onze instructeurs en zij stellen een eerste 
programma op waar er wordt gekeken naar uw fysieke fi theid. Er 
wordt een persoonlijk account aangemaakt waarmee u kan inloggen 
op alle toestellen. Zo kunnen de instructeurs het traject nauwgezet 
volgen en worden alle trainingen automatisch opgeslagen. Vervolgens 
worden er persoonlijke trainingen gemaakt aan de hand van uw doelen 
(vetverbranding, conditie of prestatie). Via uw eigen bewegingswebsite 
kan u overal uw trainingsgegevens raadplegen en kunt u ook activiteiten 
toevoegen die u buiten Topofi t heeft gedaan (bv. Zwemmen). Onze 
toestellen zijn uitgerust met de nieuwste technologie. Zo kan u 
bijvoorbeeld fi etsen in de Alpen. U traint dus steeds in een aangename 
sfeer onder professionele begeleiding.

Huber
HUBER® is het enige toestel ter wereld dat 80 spieren gelijktijdig traint. 

Het is een revolutionair trainingstoestel dat 
uw diepe rugspieren traint met als doel om 
uw evenwicht, mobiliteit, coördinatie en 
houding verbeteren. De programma’s worden 
samen met de instructeur gekozen aan de 
hand van een toegankelijk controlepanel. 
Door te trekken en te duwen traint u 
verschillende spiergroepen. De kans op 
blessures is minimaal omdat u in een gesloten 
keten traint. 

Praxtour
Praxtour is een nieuwe revolutionaire manier van indoor cycling. Terwijl 
u binnen aan uw conditie traint, kan u alle elementen van het buiten 
sporten ervaren. De werking van de Praxtour is vanzelfsprekend. U kan 
de fi ets manueel instellen op uw maten en kan zelfs de gepaste pedalen 
kiezen. Met Praxtour kunt u kiezen uit verschillende programma’s zoals 
Alpe D’Hueze, Mont Ventoux, Col de la Croix de Fer, Vlaamse en Waalse 
klassiekers, etc. De Praxtour is zeer geschikt als voorbereiding voor 
buitenseizoen of bergtraining en heeft een stijgingspercentage van 23%.

Redcord
Uit onderzoek is gebleken dat fysische inactiviteit of pijn kan leiden tot 
het deactiveren van één of meerdere spieren. Daardoor zijn spieren 
vaker geneigd om te compenseren waardoor ze overbelast geraken. Het 
Redcord systeem, ook wel Neurac Treatment genaamd, behandelt deze 
problematiek succesvol. Door middel van instabiele koorden en eigen 
lichaamsgewicht maakt men gebruik van suspensie training. Daardoor 
kunnen we al de resultaten waarnemen na de eerste behandeling. 
Redcord is een ideaal middel voor functionele krachttraining en 
blessurepreventie. Bij Topofi t worden er dagelijks begeleide lessen 
gegeven zodat u op een correcte manier de Redcord leert gebruiken.

Afslankmarathon
De afslankmarathon is een programma van vier weken. Bij Topofi t 
trachten we met dit programma de mensen die gewicht willen verliezen, 
zo goed mogelijk te begeleiden.  Voor u met het programma wil starten 
worden uw maten gemeten. Naast uw BMI wordt ook uw vetpercentage, 
metabolisme, etc. gemeten. Er worden ook een aantal testen gedaan 
om het evenwicht, de kracht en de conditie te bepalen. Verder krijgt u 
een aangepast voedingsplan (vanaf de opendeurdagen in vernieuwde 
versie). U wordt vier weken nauwgezet in de gaten gehouden. Op het 
einde van het programma wordt alles opnieuw gemeten zodat u het 
resultaat kan raadplegen. U kan dan eventueel het programma verder 
zetten tot dat u uw doel heeft bereikt.

10 % korting op 6 weken detoxkuur Bioradix



4

De service van GM Algemene Elektriciteitswerken
Als het om elektriciteit draait, bent u bij mij aan het 

juiste adres. 

Zo kan ik u helpen met:
• residentiële elektrische installaties bij nieuwbouw en renovatie
• kleine en grote elektriciteitswerken
• uitbreiden van uw elektrische installatie
• ingrepen met betrekking tot aarding
• opmaken van elektrische dossiers (schema's)
• opzoeken van isolatiefouten
• camerabewaking
• in orde maken van elektriciteit voor elektrische keuring
• inbreuken op keuringsverslag wegwerken

Norbertijnenstraat 35 - 2040 Berendrecht - gmelektro@hotmail.com - 0498 42 13 08

DE SCHUTTER JEF
0477/45 88 40

KoetsenKoetsen
Bruno TaverniersBruno Taverniers

huwelijken • rondrittenhuwelijken • rondritten
feestgelegenhedenfeestgelegenheden

koetsen tot 20 personenkoetsen tot 20 personen

De Keyserhoeve 1 • 2040 Zandvliet • Tel. 03 568 17 73
bruno.taverniers@skynet.be

De Schutter
Brood en Banket

Puttestraat 45 - 2940 STABROEK-PUTTE
Tel. 03/664.21.45

Monnikenhofstraat 60 - 2040 BERENDRECHT
Tel. 03/568.11.52

De Keyserhoeve 23 - 2040 ZANDVLIET
Tel: 03/290.65.03

Dorpsstraat 82 - 2940 STABROEK
Tel. 03/211.05.25

Witvenstraat 65 - 2940 HOEVENEN
Tel. 03/235.76.43

Klassiek - Authentiek
www.bakkerijdeschutter.com

Deze uitgave 

werd 

gerealiseerd 

dankzij de 

enthousiaste 

medewerking

van alle 

adverteerders.



Sarah Johnson
Kinesitherapeut
Pediatrische kinesitherapeut
Manuele lymfedrainage (Vodder) 
Pre- en postnatale kinesitherapie
Lipomassage
Kinécoach (pre)diabetes type 2
Aquatherapie

David Beeckman
Kinesitherapeut
Musculoskeletale therapeut 
Sportkinesitherapeut
Redcordtherapeut

Jim Van Hooydonck
Kinesitherapeut
Sportkinesitherapie 
Structurele osteopathie
Dry Needling
Manuele therapie
Deep Tissue Massage
Core Stability
Medische Oefentherapie
Aquatherapie

Lars Valkenborgh
Kinesitherapeut
Musculoskeletale therapeut 
Sportkinesitherapeut
Redcordtherapeut

Owyn Van Roey
Kinesitherapeut
Sportkinesitherapeut
Redcordtherapeut
Medische oefentherapie
Manuele Therapie
Stabilisatietraining

Tom Van der Goten
Kinesitherapeut
Sportkinesitherapeut 
Orthomoleculair therapeut (KPNI)
Pijn- en electrotherapeut
Medische oefentherapie
Redcordtherapeut
Manuele Lymfedrainage (Vodder)
Kaakgewrichtdysfuncties
Lipomassage
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Voor iedere gelegenheid de juiste ballondecorati e!!!

Van geboorte, Communie of Lentefeest, van Verjaardag, Huwelijk tot Jubileum! Wij werken enkel op bestelling

Christel Coeckelbergs - St. Catharinastraat 39 - 2940 Stabroek
0476 44 28 39 - www.dedroomballon.be - info@dedroomballon.be

Schoonheidsinstituut Julie 

Putsebaan 26 

2040 Zandvliet  

Tel: 03 /568. 80 . 08 
www.facebook.com/schoonheidsinstituut.Julie.Tops 

https://schoonheidsinstituutjulie.mytreatwell.be/  

 

Openingsuren: 

Maandag: 09:00 - 16:00         

Dinsdag: 09:00 - 16:00         

Dinsdag avond Op afspraak   

Woensdag: 09:00 - 14:00 

Donderdag: 09:00 - 20:00 

Vrijdag: 09:00 - 18:00 

Zaterdag: 09:00 - 14:00 

Zondag Gesloten 

 

Behandelingen zijn altijd op afspraak  

Behandelingen 

 

Voetverzorging 

Handverzorging 

Gelish 

Lakken van de nagels  

Gelaatsverzorging 

BB-glow 

Lichaamsmassage 

Ontharen 

Make-up 

Wimperextensions 

Wimperlifting 

Hena Brows 

Verven wimpers en wenkbrauwen 

 

Verkoop van producten  

Behandelingen

Voetverzorging
Handverzorging

Gelish
Lakken van de nagels 

Gelaatsverzorging
BB-glow

Lichaamsmassage
Ontharen
Make-up

Wimperextensions
Wimperlifting
Hena Brows

Verven wimpers en wenkbrauwen

Verkoop van producten
Schoonheidsinstituut Julie - Putsebaan 26 - 2040 Zandvliet - Tel: 03 /568 80 08

www.facebook.com/schoonheidsinstituut.Julie.Tops
https://schoonheidsinstituutjulie.mytreatwell.be/

Openingsuren:
Maandag: 09:00 - 16:00        
Dinsdag: 09:00 - 16:00        
Dinsdag avond Op afspraak  
Woensdag: 09:00 - 14:00
Donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 14:00
Zondag Gesloten

Behandelingen zijn altijd op afspraak

Voor alle
personenvervoer
0468 25 64 51

www.callastaxi.be

Callas
            Taxi Service

Jonker De Hazelaan 8 - 2940 Stabroek

Activity

Uw vastgoedspecialist
Tim Boydens

Heidestraat 35 - 2040 Zandvliet
tim.boydens@century21activity.be

0472 29 54 97
PERSOONLIJK ADVIES,
WAARDEBEPALINGEN

EN VERKOOP
Dageraadplaats 31 - 2018 Antwerpen - info@century21activity.be
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Alle karweiwerken voor huis en tuin. 

Totaal projecten tuin

Tuinaanleg en onderhoud. 

Kleine graafwerken

Maatwerk houten constructies 

Omheiningen

Opritten, terrassen en andere bestrating

peter.vw@live.be   0475570016



Lipomassage en endermolift
Bij Topofit kan u ook terecht voor een lipomassage. Deze zorgt ervoor 
dat cellulitis en centimeters aanzienlijk verminderen. Oorspronkelijk was  
Endermologie (voorganger lipomassage) ontwikkeld om littekens te 
behandelen. Lipomassage is een unieke, niet-invasieve techniek om het 
lichaam te vormen. Het verbetert de fitheid van de huid. De behandeling 
gebeurt met het laatste nieuwe toestel van LPG. Terwijl de therapeut 
twee koppen bediend, stimuleert het toestel het veneus en lymfatisch 
systeem, waarbij toxines worden verwijderd. Ook bij recuperatie na 
sportprestaties geeft  Endermotherapie schitterende resultaten. Het 
wordt dan ook vaak toegepast op topniveau in de sportwereld.
Deze techniek gebruiken we ook voor de endermolift-methode waarbij 
we het aangezicht meer stevigheid, minder rimpels, meer glans en een 
goede vochtafvoer geven.

Topofit @ work 
Topofit biedt ook bedrijven de opportuniteit om hun werknemers fit 
te houden. Met Topofit @ work komt Topofit naar het bedrijf zelf. Daar 
zullen de therapeuten het zelf ontwikkelde programma ‘Terug een sterke 
rug’ toepassen. Er zijn drie modules van tien sessies die één keer per 
week gedurende 30 minuten gegeven zullen worden. De werknemers 
worden aangeleerd hoe ze de juiste spieren moeten gebruiken 
tijdens hun werk en dagelijkse activiteiten. Dit zorgt voor een betere 
gezondheid van de werknemers en een aangenamere werksfeer. We zijn 
steeds bereid een vrijblijvende toelichting en offerte te bezorgen.

MBT, een goed idee! 
We zijn in de Benelux de verdeler met de meeste ervaring in het 
begeleiden van het kiezen van de juiste MBT-schoenen. Ze zijn niet 
alleen goed voor uw voeten maar voor heel uw lichaam.

• De schoen activeert minder gebruikte en verwaarloosde spieren. 
• Het verbetert de lichaamshouding en het stappatroon.
• Verstevigt en vormt het lichaam.
• Verbetert de fysische 

prestaties.
• Vermindert de kans op letsels.
• Helpt bij rug-, heup-, been- en 

voetproblemen.
• Helpt bij gewrichts-, spier-, 

ligament- en peesletsels.

MBT running
Bij Topofit verkopen we de nieuwste collectie van MBT running 
schoenen. Deze collectie is nog meer gefocust op snelheid en heeft 
een uitstekende schokdemping. Er is keuze uit 3 verschillende soorten 
modellen. We hebben het hier over de Running Speed, Running GT en 
Running ZEE. Die eerste is een lichte hardloopschoen voor korte -en 
middellange afstanden. De MBT Running GT is dé hardloopschoen voor 
lange afstanden. De flexibele nylonplaat stabiliseert de schoen, heeft 
een uitmuntende demping en de ronde zool zorgt voor een voorwaartse 
impuls van midden- naar voorvoet. Tot slot is de Running ZEE de 
perfecte schoen voor recuperatie en hersteltraining.

(privé)-OPENDEURDAGEN (op afspraak)
ZATERDAG 3/10 EN ZONDAG 4/10 van 9.00 tot 16.00

Krijg een gratis sessie endermolift bij aankoop van 15 beurten 
Test onze MBT running shoes gedurende 1 week
Ontvang 10% korting op de nieuwe MBT-collectie
Start met onze afslankmarathon incl. GRATIS voedingsplan
Krijg je lidgeld GRATIS bij het inschrijven 
10 % korting op natuurlijke detoxkuur van 6 weken van Bioradix

ZIEN WE JE DAAR?
(op afspraak)
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Apotheek 
Verlinden-Cuypers
Stabroek en Zandvliet

Uw partner voor medische ge-
zondheidsadvies en materiaal.

Uw huisapotheker.

ALLE RENOVATIEWERKEN OP MAAT
SPECIALISATIE BADKAMERRENOVATIE

Van Looveren Joeri 0470 62 73 37
2940 Stabroek   info@bravalo.be

www.bravalo.be

Haarstudio

Puttestraat 35
2940 Stabroek

Tel. +32 (0)3 297 41 65
Enkel op afspraak

Raquel
Haarstudio

Puttestraat 35
2940 Stabroek

Tel. +32 (0)3 297 41 65
Enkel op afspraak

Raquel

Als algemeen aannemer stellen we kwaliteitsvolle diensten voor gaande 
van gyproc plaatsen over muren en zolders isoleren en bevloeringswerk, 

naar het aanleggen van opritt en en bouwen van terrassen tot bezetti  ngs-
werken  en opbouw-, metsel- en voegwerk.

Deckers algemene aannemingen
Zandweg 9 - 2040 Antwerpen

GSM: 0475/59.66.89 - www.aannemingen-deckers.be


