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Een leven lang jong!

BRASSCHAAT JUNI 2018 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE  GRATIS MEENEMEN!



Weekmenu
€ 14,50

Bredabaan 275, Brasschaat  |  03-6516067
      sartaj indian restarurant
      sartaj_restaurant
Takeaway.com: Sartaj Indian Restaurant
info@sartaj-restaurant.com  |  www.sartaj-restaurant.com

      sartaj_restaurant

Indisch eten verschilt heel erg van de rest van de wereld qua smaak en zeker 
ook de wijze van bereiding. Het weerspiegelt een perfecte mix van verschillende 
culturen en historie. Net als bij de Indische cultuur, is eten in India beïnvloed door 
diverse beschavingen die hun bijdrage hebben geleverd in de ontwikkeling tot 
Indische gerechten van tegenwoordig.



Openingstijden:  
Dinsdag: 18.00 - 22.30 uur
Woensdag t/m zondag:  12.00 - 15.00 uur  |  18.00 - 23.00 uur

Gerechten staan bekend om het gebruik van (pittige) kruiden of ze nou afkomstig 
zijn uit het noorden of het zuiden van India. Elk afzonderlijk kruid in deze Indische 
gerechten wordt met voedzame en geneeskrachtige doeleinden gebruikt.

India is een van de meest bezochte landen ter wereld en staat bekend om zijn 
culturen, kleuren, films, religie en eten. Wij willen u graag de smaak laten ervaren 
van Indisch eten. Ons team wil u laten kennismaken met de beste service en het 
beste Indisch eten van de stad.

We heten u dan ook van harte welkom bij Sartaj Indian Restaurant, 
waar u kunt genieten van de heerlijke Indische keuken.

Fijne Indische keuken



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort 
THEMA’S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN & EINDREDACTIE
Cindy van den Daele 
FOTOGRAFIE BZ Nederland Bruist
ACQUISITIE Manuela Kolkman, 0477-841299

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

  Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam 
Brasschaat Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland Bruist 
B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik 
van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van 
deze uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden 
ontleend of aanspraken worden gemaakt. Nederland 
Bruist brengt magazines uit in: De Achterhoek, Alkmaar, 
Almere, Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, 
Brasschaat, Breda, Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, 
Ginneken, ‘t Gooi, Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Kapellen, 
De Langstraat, Land van Cuijk, De Maashorst, Nijmegen, 
Oisterwijk, Oosterhout, De Peel, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Tilburg,
De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.Inhoud 23
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VOORWOORD/JUNI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Foto op locatie bij Tuincentrum Mercaflora

Bruisende lezer,
Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe kan 
dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van dit 
magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als Yasmien Beauty Artist en Fit & Tan.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Manuela Kolkman

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
België Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand dat de 
zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al heel wat 
mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, tovert 
bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong! lichaam én geest soepel te houden en gracieus 

ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF
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www . h a i r s e n s a t i o n . b e

Donk Patio I  Donksesteenweg 218 I  2930 Brasschaat 03 665 10 19 I  info@hairsensation.be

d ame s  h e r e n  k i d s

Hair Sensation verwent je haar alleen 
met  absolute topproducten. Daarom stellen 

we graag Kevin.Murphy aan je voor. 
Super verzorgende  haarproducten van de 

Australische haircare revelatie van dit moment! 
Kom snel langs om ze te ervaren.

Ben je toe aan een frisse knipbeurt, of wil
je eens iets geheel anders? Dan ben je bij

Hair Sensation aan het juiste adres. Ons vaste 
team staat voor je klaar en helpt je graag met 

advies over de nieuwste trends en de nieuwste 
kleuringen op biologische basis. 

Tot binnenkort bij Hair Sensation!

05-17 HS bruist 162x162_summer.indd   1 05-04-17   14:22
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Koningin Astridlaan 43A, Kapellen  |  03/664.35.64  |  info@oogenoor-kapellen.be  |  www.oogenoor-kapellen.be

Specialist 
in Low Vision, contactlenzen & hoorapparaten

LOW VISION
Low vision is een ander woord 
voor slechtziendheid. Indien een 
correctie met bril of contactlenzen 
onvoldoende is, en niet meer te 
verbeteren is, spreekt men van low 
vision. 

De meest voorkomende oorzaak 
is een verminderde functie van 
het netvlies. Macula degeneratie, 
glaucoom (verhoogde oogdruk), 
suikerziekte,... zijn enkele 
voorbeelden van ziektes die de 
functie van het netvlies kunnen 
verminderen.

In ons centrum doen we enkele 
testen zodat we op zoek kunnen 
gaan naar de beste hulpmiddelen 
om het zicht te verbeteren.

HULPMIDDELEN

- Loupebril

- Lichtloupen 

- Digitale loupen

- Verlichting 

- Kleurenfilters

- Aangepaste filters voor 
nachtblindheid

- Aangepaste filters voor 
kijken in de zon of sterk licht



HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar 

mee en één SodaStream fl es vervangt 
maar liefst 2.000 plastic fl essen.

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.be

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina’s van België Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 TruBlue naar prijsvraag@nederlandbruist.nl win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com

Maak kans op een sterke,

stoere rugzak van
TruBlue t.w.v. € 49,99
Gemaakt van soepel canvas 

en stijlvol met subtiele 

details. Handig en 

waterafstotend!

eu.trublue1987.com

Maak kans op een sterke,

Gemaakt van soepel canvas 

eu.trublue1987.com
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SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.be/shop

Vaderdag!

SHOPPING/NEWS

ag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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Open ma t.e.m. zat: 9u30-18u



Nu ook

OPEN op

MAANDAG!



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

Master in cosmetische en medische micropigmentatie

regelmatige basis opleidingen in zowel binnen 
als buitenland om zichzelf nog te verbeteren 
in haar vak. Zo heeft ze al masteropleidingen 
gevolgd bij Reut Ellis, Vicky Martin, Liucija 
Penkauskiené, Nataliya yeremenko, Branko 
Babic microblading Academy enz…. 
 
Het mooie voor mij is dat ik zowel mijn passie 
als mijn creativiteit kan uitoefenen! 

Yasmien

Cosmetische micropigmentatie is meer 
bekend als semi-permanente make-up, 
waar Yasmien ondertussen ook al 16 jaar 
ervaring in heeft.  
Haar specialisaties zijn de wenkbrauwen 
en de ogen. Medische micropigmentatie 
heeft een meer camouflerende functie, zo 
kunnen littekens gecamoufleerd worden, 
lipcorrecties en tepelhofpigmentatie 
toegepast worden. Dat laatste heeft haar 
interesseveld gewekt, waardoor ze zich er 
verder in heeft verdiept. Yasmien volgt op 

 Beauty Artist
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Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

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

de taart…

Yasmien

Yasmien Beauty Artist  |  Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor | 0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com 

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifiëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte “wing”.

 Beauty Artist
BRUISENDE/ZAKEN
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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

Nieuw! Neem ook een kijkje op onze webshop
‘Kom zeker eens langs!’

Ann & haar team
16



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.

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

Nieuw! Neem ook een kijkje op onze webshop
‘Kom zeker eens langs!’

Ann & haar team
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Brandende  koffie



COLUMN/LUTGART SMEKENS

Brandende  koffie
Wat is er lekkerder dan vers gemalen koffie?  
Juist, vers geroosterde koffie.

Het woord “koffie” is afkomstig van het Oud-Arabische “qahwah”.
Het koffiedrinken gaat terug tot de elfde eeuw. Het land van herkomst is 
Ethiopië. In 1651 brachten kooplieden uit Venetië de eerste zakken 
koffie naar West-Europa. 

Door het heerlijke aroma en de stimulerende werking ervan werd koffie 
snel de favoriete drank. De handelaars prezen de effecten van koffie. 
Deze drank zorgde er namelijk voor dat dronkaards nuchter werden en 
in betrouwbare werkers veranderden. Er bestaan talrijke legendes 
over de ontdekking van koffie. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd koffie in Europa een symbool 
van economische wederopbouw. Koffie drinken betekende dat 
men weer geld had om uit te geven.

Brazilië werd in het begin van de 20e eeuw de grootste 
koffieproducent ter wereld. Tegenwoordig wordt bijna alle 
koffie in Midden-Amerika geteeld. 

Antwerpen is één van de grootste havens van de wereld waar 
koffie is opgeslagen.                                                                                                                                      
In Kalmthout bij Kris van KAVUS en in Brasschaat bij Melissa van 
CORBELLO/CALLISTINO vinden we nog echte “branders van 
koffie”.

Proficiat aan de “ambachtelijke brandmeesters” Melissa en Kris.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk
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HIJ LIJKT WEL SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.
Toeval? Bij Mazda noemen we het liever Jinba Ittai. Dat betekent in het Japans zoveel als wagen en 
bestuurder die één worden tijdens de rit. Maar dat merkt u pas als u plaatsneemt in zijn smaakvolle 
interieur. Druk de startknop en het gaspedaal in, en in de eerste bocht voelt u precies wat we 
bedoelen. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u.

Prijzen en voordelen geldig t.e.m. 31/05/2018 bij uw erkende Mazda verdeler. Alle info en voorwaarden op mazda.be. Vermelde prijzen BTWi. Uw Mazda dealer treedt op als kredietbemiddelaar. * Contante prijs Mazda CX-5 
SKYACTIV-G 163 pk 6MT Prestige Edition: € 32.290 - € 1.900 korting = € 30.390. Afgebeeld Model Mazda CX-5 Prestige Edition met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv - Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek (onderneming
snummer:406.024.281). ** Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagen -,- l/100 km en de CO

2
-uitstoot --- g/km. Vanaf 01/09/2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

 5,0 – 7,1 (l/100km) NEDC**    132 – 162 (g/km) NEDC**
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)   www.mazda.be

MAZDA CX-5
(SKYACTIV-G 163pk) NU 

€ 30.390*

MAZDHOC8W550_Update_Bromures_Mei_A4_MazdaCX5.indd   1 02/05/2018   18:14

Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com

HIJ LIJKT WEL SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Toeval? Bij Mazda noemen we het liever Jinba Ittai. Dat betekent in het Japans zoveel als wagen en 
bestuurder die één worden tijdens de rit. Maar dat merkt u pas als u plaatsneemt in zijn smaakvolle 
interieur. Druk de startknop en het gaspedaal in, en in de eerste bocht voelt u precies wat we 
bedoelen. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u.

Prijzen en voordelen geldig t.e.m. 31/05/2018 bij uw erkende Mazda verdeler. Alle info en voorwaarden op mazda.be. Vermelde prijzen BTWi. Uw Mazda dealer treedt op als kredietbemiddelaar. * Contante prijs Mazda CX-5 
SKYACTIV-G 163 pk 6MT Prestige Edition: € 32.290 - € 1.900 korting = € 30.390. Afgebeeld Model Mazda CX-5 Prestige Edition met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv - Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek (onderneming
snummer:406.024.281). ** Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagen -,- l/100 km en de CO

2
-uitstoot --- g/km. Vanaf 01/09/2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

 5,0 – 7,1 (l/100km) NEDC**    132 – 162 (g/km) NEDC**
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)   www.mazda.be

MAZDA CX-5
(SKYACTIV-G 163pk)

NU 
€ 30.390*

MAZDHOC8W550_Update_Bromures_Mei_A4_MazdaCX5.indd   1 02/05/2018   18:14



Hoevensebaan 71, Kapellen
03/665 47 12

www.facebook.com/busylizykapellen

Breng rust in je hoofd, creatieve 
    expressie werkt heel ontspannend

Is handwerk jouw ding?
Dan heb je geen enkele 
reden om niet langs
Busy Lizy te komen!

OPENINGSTIJDEN
 

Ma t/m vrij

09:30 - 18:30 uur
 

Zaterdag 
10:00 - 18:00 uur

BUSY/LIZYNaaisalon
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BINNEN/BUITEN

Vijf jaar, acht maanden en twaalf dagen heeft 
Debbie Ocean (Sandra Bullock) moeten 
wachten op wat de grootste roof van haar 
leven moet worden. Het doel van deze roof is 
diamanten ter waarde van 150 miljoen dollar 
te stelen tijdens hét evenement van het jaar: 
het Met Gala. Echter, de diamanten schitteren 
wel om de hals van de wereldberoemde 
actrice Daphne Kluger (Anne Hathaway), 
het stralende middelpunt van de avond. 
Het plan is waterdicht, maar het team mag 
geen enkele fout maken om binnen te komen 
en onopgemerkt weer te vertrekken.
Ocean’s 8 gaat op 13 juni in première.

 AGJE UIT
FIESTA 
EUROPA

FILMPJE KIJKEN
OCEAN’S 8D

DE GEZELLIGSTE EN 
AUTHENTIEKSTE Europese 
sfeermarkt toert rond in Vlaanderen 
en omstreken. Het bonte 
gezelschap brengt naar goede 
gewoonte allerhande culinaire 
specialiteiten en ambachtelijke 
producten mee uit alle hoeken van 
Europa, van Finland tot Hongarije 
en van Engeland tot Italië. Op een 
gemiddelde Fiesta Europa markt 
zijn een 40-tal deelnemers present 
uit een 12-tal landen!
Fiesta Europa tourt de komende 
maanden door Vlaanderen en is in 
juni te vinden in onder andere 
Brasschaat, Zeebrugge en Kortrijk. 
Kijk op de website wanneer ze bij 
jou in de buurt zijn!

Voor meer informatie en locaties: 
www.fi estaeuropa.eu

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99 
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Prikactie 

• Malse runderbrochette
• Kipbrochette met curry of 

met gember-limoen 
• Lamsspiesjes
• Scampi-brochette
• Varkenssaté
• Kalkoensouvlaki
• Gemengde shaslick 
en nog zoveel meer…

bij Keurslager De Meulder

Tijdens de zomermaanden vindt u een 
uitgebreide keuze aan saté’s en brochetten 
in de toonbank.

Bredabaan 443, Brasschaat
 03 / 651 .86 .08  |  www.keurslager-demeulder.be

uitgebreide keuze aan saté’s en brochetten 
in de toonbank.
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Prikactie 
bij Keurslager De Meulder


Brasschaat-centrum 

Van 11 t/m 24 juni 

staan ze in de kijker 

met onze prikactie: 

alle brochetten aan 

2 + 1 GRATIS
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.be 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com

1

2

3

5

4

Into theInto the

BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.be 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.com

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com

9

10

8

6

7
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D E  W A T E R V I O L I E R

Natuurlijke schoonheidszorgen
Leemputweg 63, 2930 Brasschaat

Wat is Cryo Air Facial?

Cryo Anti-Ageing is een 100% veilige en natuurlijke 
behandeling, speciaal ontwikkeld voor een strakker 
gelaat. Cryotherapie werkt op basis van extreme 
verkoeling van de huid wat zorgt voor een zichtbaar 
verjongingseffect, geheel uniek in België. Het is een 
korte, doeltreffende en volledig pijnloze behandeling.

Hoe werkt het?

Door de huid bloot te stellen aan extreem lage 
 temperaturen krijgen de hersenen een koude schok 
impuls en worden de huidcelfuncties geactiveerd.  
De huid ondergaat daardoor een enorme detox.  
Het resultaat: een zichtbare opfrissing en verstrakking 
van de huid.

Voordelen

- Vermindering van rimpels
- Fijnere poriën
- Een strakker gelaat
- Stimulering van het collageen
- Vermindering van ontstekingen.
- Vermindering van overtollig vocht

N I E U W  B I J  D E  W A T E R V I O L I E R

Cryo 
Air 
Facial.
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Ertbrandstraat 284, Kapellen  |  www.jdv.nu  |  info@jdv.nu  |  +32 3500 94 22

MEUBELEN  RAAMBEKLEDING MAATWERK DECORATIE VERLICHTING

D E  W A T E R V I O L I E R
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Een unicum in   Griekenland en in de wereld

Een luxueus landschap 
dat zich uitstrekt over 

geurige dennenbossen, 
gouden zandstranden en  
kristalhelder water. Dit is 

de ontzagwekkende 
natuurlijke achtergrond 

van Sani Resort,
de thuisbasis van vijf

meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels 

die wereldwijd 
worden erkend door 

toonaangevende 
reisorganisaties. 

Sani Resort is ‘topluxe’. voor de
 perfecte familietrip 

tijdens de herfstvakantie!

Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 

in de maand
oktober!
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Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 
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oktober!

Elk van de vijf hotels heeft zijn 
eigen unieke persoonlijkheid: het
bruisende Sani Beach, de verfi jnde 
Sani Club, de ontspannen elegantie 
van Porto Sani, de exclusieve en 
intieme Sani Asterias en de 
volwassen sfeer van Sani Dunes.

Vijf verbluffende eigenschappen, 
allemaal op loopafstand van elkaar, 
maar toch ver genoeg weg om een 
echt gevoel van individualiteit en 
privacy te creëren. Het kloppend 
hart van Sani Resort is de 
eigen jachthaven, Sani Marina, 
omringd door stijlvolle restaurants, 
bars en boetieks.

Het Griekse resort biedt de 
meest luxueuze setting voor een 
intiem en exclusief verblijf met z’n 
tweetjes of een fantastische 
vijfsterren familievakantie. 

Geniet van
de natuurlijke 
omgeving, de zeven prachtige 
stranden en de vijf spa’s. 

Er is geen betere manier om 
de culinaire hoogstandjes van 
Sani te proeven dan met ons 
Dine-Around-programma, 
waarbij de gasten de keuze 
hebben uit 22 restaurants.

BRUISENDE/ZAKENEen unicum in   Griekenland en in de wereld

Nieuw vanaf zomer 2018
• SLIMFIT
Door een programma van op maat gemaakte 
gezonde gerechten, fi tness en luxueuze 
lichaamsbehandelingen, is SLIMFIT ontworpen 
om een stressvolle levensstijl tegen te gaan en 
een verbeterde staat van lichaam en geest te 
bereiken en te behouden. Gasten kunnen kiezen 
uit een 3 of 5 dagen schema als deel van hun luxe 
Sani-ervaring. 
• Chelsea FC Foundation Football Coaching
Kinderen van de hotelgasten kunnen deelnemen 
aan de Chelsea FC Foundation Football Coaching 
onder leiding van de Engelse topclub. Het doel 
is om jonge voetballers van 4 tot 16 jaar te 
motiveren, skills aan te leren en te inspireren 
tijdens fantastische coaching sessies.

Voor meer info over alle mogelijkheden
en reserveringen ga je naar

www.sani-resort.com
info@saniresort.com

+30 23740 99500

FINE DINING FAMILY

Geniet van
de natuurlijke 



BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

Een uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
Reisbureau Kristof Holidays -  goeiweer
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
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20 min op de crosstrainer gecombineerd met de E-fi t (elektro 
stimulatie) is gelijk aan 1,5 uur fi tnessen. Deze technologie 
activeert alle grote spiergroepen (armen, benen, billen, buik, 
borst, rug) en de dieper liggende spieren.

Door het trainen met de E-Fit worden er 90% van de spiervezels gestimuleerd 
in plaats van 30% zoals bij een gewone workout. Omdat het trainingseffect 
18X GROTER is, mag u door de supercompensatie maar max. 3x per week 20 
min trainen. U verliest snel centimers, hoge vetverbranding, fi guurcorrectie, 
afname rugklachten, ...

Lambrechtshoekenlaan 125, 2170 Merksem  |  03-644 45 45
www.fi tentan.be  |  info@fi tentan.be  |        Like ons op facebook!

Fit & Tan

  |  info@fi tentan.be  |        

20 min op de crosstrainer gecombineerd met de E-fi t (elektro 
stimulatie) is gelijk aan 1,5 uur fi tnessen. Deze technologie 
activeert alle grote spiergroepen (armen, benen, billen, buik, 

Door het trainen met de E-Fit worden er 90% van de spiervezels gestimuleerd 
in plaats van 30% zoals bij een gewone workout. Omdat het trainingseffect 
18X GROTER is, mag u door de supercompensatie maar max. 3x per week 20 
min trainen. U verliest snel centimers, hoge vetverbranding, fi guurcorrectie, 

Fit & Tan

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat  |  03-272 06 77

3 maanden 
sporten voor

€ 350,-

• Versteviging van dieperliggende spieren
• 18 x meer resultaat dan gewone fi tness
• Korte training: 20 min. i.p.v. 90 min.
• 90% spierstimulatie i.p.v. 30%
• Zonder grote inspanningen
• Snel voelbare resultaten
• Snellere stofwisseling
• Strak lichaam
• Anti-cellulite
• Strakkere huid
• Cardio training
• Goed tegen spataderen
• Zonder gewrichtsbelasting
• Vermindert rug- & gewrichtsklachten
• 36.000 spiercontracties in 20 minuten
• Spierversteviging ook op probleemzones!
• Gratis proefl es!

Voordelen

2x in de week
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PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM
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LOOKING/GOOD

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je 
verbrandt en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

LAAT DE HUID eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
ZOEK DE SCHADUW OP tussen 12.00 en 15.00 uur, de 
zon is dan het sterkst.
DRAAG IN DE VOLLE ZON EEN PET OF HOED en gebruik 
een zonnebril met UV-werende glazen om een zonnesteek 
te voorkomen.
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING. Donkere en dicht 
geweven stoffen laten minder UV-straling door. Je kunt dit 
zelf controleren door de stof tegen het licht te houden.
BESCHERM JE HUID met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen waar de stralen intenser zijn. 
Wees ook voorzichtig met medicijnen en alcohol in de zon.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee uur 
weer opnieuw insmeren.
HOUD KINDEREN jonger dan een jaar altijd uit de directe 
zon en gebruik minstens factor dertig.

ZONNEBRILLEN ZIJN MEER DAN EEN FASHION ITEM. 
Het dragen van een zonnebril op zomerse dagen is 
belangrijk om onze gevoelige ogen te beschermen tegen 
de zon. En dat is voor ons weer een goede reden om deze 
zomer een nieuwe, hippe zonnebril aan te schaffen!

Geniet van de Z on,
maar voorkom verbranding!

Gezellig en lekker Italiaans tafelen doe je vanaf nu bij brasserie Oregano in 
centrum Brasschaat. Wij staan voor een lekkere, pure Italiaanse keuken met 
dagverse ingrediënten, zowel voor onze hartige als zoete gerechten. Laat 
ons ervaren en ambitieus team jou verwennen met overheerlijke klassieke 
en hippe Italiaanse gerechten, hartige pizza’s en zoveel meer. Je kan bij ons 
ook terecht voor een lekkere espresso vergezeld door vers Italiaans gebak 
en uiteraard niet te vergeten ons huisbereide Gelato. En voor zij die willen, 
afhalen is ook steeds mogelijk bij ons!
Elke dag doorlopend geopend vanaf 10 uur.

Bredabaan 284, 2930 Brasschaat  I  Tel: +32(0)3 651 80 61   I info@oreganobrasschaat.be

    

 

Italiaanse brasserie Oregano opent de deuren

Bredabaan 284, 2930 Brasschaat
info@oreganobrasschaat.be
www.oreganobrasschaat.be
+32(0)3 651 80 61

Iedere 
dag open 

vanaf 
10 uur!
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COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken

Bel nu 03 430 40 41
www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be

TE HUUR



Lente wijnen uit Piemonte!

2 oplossingen 

voor een tuinfeest 

zonder zorgen of 

om lentewijnen

te ontdekken.

Heb je binnenkort een communie- of lentefeest?
Heb je al een feestmenu uitgewerkt, maar nog 
geen idee welke wijnen daarbij passen? Geen 
nood, La Cascina heeft 2 oplossingen voor jou!

WIJNPAKKET VOOR ELK GERECHT
Feesten zonder zorgen. Het kan! La Cascina heeft een 
pakket samengesteld van wijnen die passen bij elk 
gerecht: Spumante bubbels, een witte en een rode 
wijn.  Kortom: speciale wijnen, maar zeker ook 
toegankelijk voor iedereen! Voor meer info, surf naar: 
www.wijnenlacascina.be/lentewijnen

‘WINEDATE’ VOOR ADVIES OP MAAT
Toch liever advies op maat? Boek een ‘winedate’ via 
anje.schoonbaert@wijnenlacascina.be. Samen 
bekijken we welke wijnen het best passen bij jouw 
gelegenheid! Op ‘winedate’ komen kan overdag, maar 
ook ’s avonds! 

La Cascina biedt 2 oplossingen voor een 
tuinfeest zonder zorgen of om lentewijnen te 
ontdekken:
•  Wijnpakket voor elk gerecht
•  ‘Winedate’ voor advies op maat 
 
Maak een afspraak via:  
•  anje.schoonbaert@wijnenlacascina.be
•  0032 (0)474 12 28 57 
Voor meer inspiratie surf naar:
www.wijnenlacascina.be
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De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
op energie en water. En inderdaad, dit valt zeker 
onder die noemer, maar duurzaam wonen is meer 
dan dat alleen. Zo heeft het ook betrekking op de 
materialen die worden gebruikt tijdens het bouwen 
van een huis en bijvoorbeeld de keuzes die je 
maakt voor je interieur. Nu heb je op die laatste 
twee zaken niet veel invloed meer als je huis al is 
gebouwd en je er al een tijdje woont, maar alle 
kleine beetjes helpen, dus besparen op energie en 
water is een goed begin. Dit is niet alleen gunstig 
voor je eigen portemonnee, maar je investeert ook 
nog eens in de toekomst.

ZORG VOOR GOEDE ISOLATIE
Dit klinkt waarschijnlijk lastiger of in ieder geval 
duurder dan het hoeft te zijn, want zelfs het 

Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
terugverdient door de energie die je bespaart.

ZONNEPANELEN
Duurzaam wonen kan ook betekenen dat 
je ervoor kiest om zelf energie op te gaan 
wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. 
Heb je zelf geen huis waar dit mogelijk is, 
dan kun je ook investeren in een zonne-
panelen-project, bijvoorbeeld in een collectief 
zonnedak.

WEES ZUINIG
De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
duurzaam bezig.

BRUIST/WONEN

Woon en leef lekker duurZaam
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Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM



NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

Voorgerecht & show cooking vanaf 11 uur
Carpaccio •  met bonbon van Parmezaan

Vitello tonnato •  crumble van zwarte olijven 
Duo van Italiaanse ham & Siciliaanse Crackers

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 12 uur
Stoofpotje van Hert •  wintergarnituur, amandel kroketten

Roast Beef, Sjalotjes •  erwtjes, wortel, gratin 
Visserspannetje •  met spinazie en puree 

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

• • • • •  Tijdens de brunch is ko�e en thee inbegrepen  • • • • •

Prijs € 33,00 per volwassene - € 20,00 per kind

Reserveer tijdig 03/658 10 19 • info@brasserie-ciconia.be • via Resengo 
Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

Kom naar onze gezellige BBQ!
Met live music en show cooking op de Ofyr (reservatie verplicht)

Zaterdag 
30 juni



In ’t Klavertje Vier in Kalmthout, Hoogstraten en Wuustwezel 
vind je de grootste keuze speelgoed. Met de zomer in aantocht 

vind je er ook een enorm aanbod aan zwembadartikelen: 
enerzijds grote opzetzwembaden, opblaasbare 

familiezwembaden en babyzwembadjes, anderzijds ook alle 
toebehoren zoals filterpompen, onderhoudsproducten, 
zwembadverwarming, ladders, afdek- en grondzeilen, 

waterspeelgoed, enzovoorts. 

MEER INFO: WWW.TKLAVERTJE-VIER.BE

waterpret?Klaar voor dollewaterpret?

46



KALMTHOUT   
ACHTERBROEKSTEENWEG 184  |  +32 (0)3 666 68 30
WUUSTWEZEL   
DORPSSTRAAT 49  |  +32 (0)3 669 62 12
HOOGSTRATEN   
VAN AERTSELAERSTRAAT 22  |  +32 (0)3 314 18 64   

INFO@TKLAVERTJE-VIER.BE
WWW.TKLAVERTJE-VIER.BE

't Klavertje vier

“Heb je nog vragen over een 
product? Vraag het mij of 
één van mijn collega's!”

Roger Van den Bergh, 
zaakvoerder 't Klavertje Vier

't Klavertje vier
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Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche

Kreeft 21-06/22-07

Let goed op wie er voorbijloopt, er 

kan zomaar iemand op je pad 

komen. Blijf altijd positief en help een 

goede vriend eens een handje mee, 

dat zal gerespecteerd worden. 

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand staat in het teken van 

werk. Misschien zal je er iets teveel 

voor moeten laten, maar er komt een 

geweldig aanbod op je pad.

Maagd 23-08/22-09

Geniet van een welverdiend succes. 

Ben je alleenstaand? Dan ontmoet je 

misschien wel je zielsverwant. 

Weegschaal 23-09/22-10

Geniet met je familie. Voel ook de 

positiviteit in je relatie. Stel niet al je 

plannen uit tot morgen, je kunt het maar 

beter gedaan hebben!

Schorpioen 23-10/22-11

Deze maand leer jij je echte vrienden pas 

kennen. Daarnaast zal je een enorm 

succes boeken in je carrière.

Boogschutter 23-11/21-12

Neem eens een stap extra en wacht niet 

af. Denk niet altijd alleen maar na over 

je werk, ga er eens op uit om te sporten. 

Ben je single? Houd dan je ogen 

wijd open. 

Steenbok 22-12/20-01

Wees niet bang voor het onbekende. 

Avontuurlijke activiteiten zijn voor je 

weggelegd. Ziek is ziek, wees niet 

wanhopig als je het recht hebt 

om thuis te blijven.

Waterman 21-01/19-02

Er breekt een stabiele periode aan. 

Richt je op zaken die je nog moet 

afronden. Blijf positief, niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor de mensen 

om je heen. 

Vissen 20-02/20-03 

Juni is een positieve periode voor het 

privéleven van de Vis. Je komt de 

ideale partner tegen, laat deze kans 

dus niet door je vingers glippen. 

Ram 21-03/20-04

Reken deze maand op de steun van 

je partner of familie. Let op: er 

gebeuren interessante dingen om je 

heen die je niet wilt missen. Denk 

na voordat je iets zegt zodat je niet 

in de problemen komt.

Stier 21-04/20-05

Je carrière zal deze maand beter 

gaan. Je zult uitblinken in je werk. 

Ook zullen er weinig tegenslagen 

meer komen. Wees sociaal, ga er 

gezellig op uit en ontmoet nieuwe 

vrienden.

H O R O S C O O P
TWEELINGEN 21-05/20-06
In juni krijg je de kans om te laten 
zien wat je in huis hebt. Je komt dichterbij 
het bereiken van je doelen. Neem bij stress 
wel even wat tijd voor jezelf om te 
ontspannen.  
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ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Applebee, EMU, Solpuri, Scab, 
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Ethimo, 
PalmCollect, Jati&Kebon 
Parasols: Glatz, Umbrosa
Accessoires: Blomus, EvaSolo, Cosi-Fires, 
Napoleon, Fatboy

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl
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Voetreflexioloog Peggy  |  Geestenspoor 15/1, Ekeren
peggy.vdg@gmail.com  |  0479-716 366

               Facebook: Voetreflexioloog Peggy

Één keer liken + één 
keer delen is 10% 
korting op uw eerste 
behandeling van 1,5 uur.

Student? Ontstressen 
geeft extra resultaat!

Voetre�exologie

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

ouder  worden
Voor iets dat eigenlijk 

vanzelf gaat, is

nog best lastig

is geen kunst.

Het is de kunst
ervan te genieten

Ouder  wordenOuder  worden
Joepie,

weer een jaartje
wijzer!

Ouder  worden
Het mooiste wat

je later kunt worden 
is jezelf!

Nu ook in uw regio vanaf mei elke 
maand een gratis magazine! Wilt u 

meer informatie over de mogelijkheden 
om te adverteren? 

Neem dan contact op via mkolkman@nederlandbruist.nl 
of bel 0477-841299

Lezersacties
 Like & Share

 en maak kans
 op mooie prijzen

Een leven lang jong!

BRASSCHAAT JUNI 2018 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE  GRATIS MEENEMEN!

FACEBOOK ACTIE!



NO LIMITS

Uitblinken 
in design en 
functionaliteit!

● Reeds meer dan 20 jaar!

● Hoge kortingen

● Design & kwaliteit

● Meer dan 50 koelkasten in showroom

● Goede service en advies

● Steeds 2 jaar garantie

No Limits  |  Adam Langenberg   |  Oblatenlaan 11, 2950 Kapellen  |  0475461633  |  www.no-limits.be

Uw specialist in Amerikaanse koelkasten 
en fornuizen van alle grote merken!

 Meer dan 50 koelkasten in showroom

OPEN DEUR: 16 en 17 juni van 10:00 tot 17:00



Anouk Gunter | 0618448868   
Merelberg 10, Roosendaal
www.gunterpaintings.nl

Schilderijen met humor, 
maar ook op illustratieve 
wijze zijn mens en dier 
in al hun kwetsbaarheid 
en waardigheid verbeeld. 

De kijker wordt uitgedaagd 
tot het bedenken van een 
eigen verhaal.

Van harte nodig ik u uit 
voor het Open Atelier in 
Roosendaal op zondag  
24 juni van 11:00 tot 17:00
Een hapje en een drankje 
staan klaar!

RIJSCHOOL
Kalmthout:  03/666 70 20
Stabroek:  03/568 88 35
Essen:  03/667 23 16
Sint-Job-in-’t-Goor:  03/663 88 08
Brasschaat:  03/653 53 03
Brecht:  03/313 54 56
Schoten: 03/664 86 28

Wuustwezel: 03/669 96 41 Antwerpen: 03/541 41 01

www.rijschooltnoorden.be            info@rijschooltnoorden.be

Honden of katten hou je 
niet tegen als ze spelen. 
Soms komen ze onder 
de modder weer binnen. 
Ze verliezen hun vacht 
die toch al naar alle 
kanten groeide. Hoog 
tijd om eens langs te 
gaan bij Monika! Daar 
komt je huisdier weer 
als nieuw naar buiten. 

Verwennerij voor
viervoeters

‘t Kefferke Hondentrimsalon
Galgenveld 7 A, Stabroek  |  +32 484 34 38 12
www.trimsalon-tkefferke.be



Gorlima bvba  |  Nieuwmoer Dorp 47, Kalmthout  |  03/ 667 41 73  |  info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

Wilt u uw interieur een nieuwe look geven?  
Of zijn uw gordijnen aan vervanging toe? 

Dan bent u bij Gorlima aan het juiste adres. Gorlima 
heeft een jarenlange ervaring in interieurinrichting.
De zaak is al 40 jaar op hetzelfde adres gevestigd. 
Linda en Marc zelf hebben 20 jaar ervaring met deze 
stiel. “Bij ons kan je terecht voor alle raamdecoratie 
zoals gordijnen, optrekgordijnen alle nevenproducten 
zoals jaloezieën, lamellen, shutters, rolgordijnen enz. 

Verder verkopen wij stoffen voor op maat gemaakte kussens, 
gewoon losse stoffen, maar ook behangpapier, vasttapijt of 
tapijten op maat”, vertelt Linda.

We doen nog alles zelf, van opmeting tot plaatsing. Alles wordt in 
eigen beheer gemaakt. Gordijnen en optrekgordijnen zijn onze 
specialiteit en worden met liefde voor het vak nog in eigen atelier 
vervaardigd. Dit maakt van Gorlima niet de grootste, maar wel de 
beste in service en kwaliteit.  
Graag verwelkomen wij u in onze showroom.

GORDIJNEN VAN 
PERFECTE KWALITEIT “Onze grootste troef is de  

prijs-kwaliteitverhouding”



Deze eiken tafels kunnen wij in alle afmetingen, kleuren 
en modellen maken. Inmiddels hebben wij al heel veel 

klanten gelukkig gemaakt met onze mooie tafels. Ook voor 
vergadertafels bent U bij ons op het juiste adres.

Zie ook onze website voor stoelen, kasten, maatwerk enz. 
Kom gerust vrijblijvend langs voor informatie

of bel of mail voor meer inlichtingen.
Wij zijn open van woensdag t/m zaterdag van 9.00-17.00 uur.

UNIANTIEK.BE

WWW.UNIANTIEK.BE  |  jacqueline@uniantiek.be  |  Frans de Peuterstraat 20, 2950 Kapellen  |  03-6640228

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

Check ook
onze website!
ALLE MAGAZINES ONLINE LEZEN  |  LEKKER PUZZELENALLE MAGAZINES ONLINE LEZEN  |  LEKKER PUZZELEN

Neem een kijkje op

www.brasschaat-bruist.be



BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,
EEN INTERESSANTE INVESTERING
Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

goudsmid en juwelier

Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
www.flandersdesigners.be
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Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77
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Verwerking 'oud goud' - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met orgineel design mogelijk

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat
03 652 17 77  |  0497 62 15 62

info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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TUINMEUBELEN 
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HEATSAIL
HEATSCOPE
JARDINICO
KETTLER
MANUTTI
MARZINI
MORSO
OASIQ

ALFA LIVING
CANADIAN CHAIRS
CANE-LINE
DIPHANO
FIXFORM
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
ROYAL BOTANIA 
SKAGERAK
SOLPURI
TODUS
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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Appelflap  
3 kopen

+ 1 GRATIS

Rijstvlaaike 
3 kopen 

+ 1 GRATIS

Donuts  
3 kopen 

+ 1 CHOCOLADE  
DONUT GRATIS

Sandwiches  
5 kopen

+ 1 GRATIS
Keizer- 

pistolets  
5 kopen

+ 1 GRATIS

JUNI PROMOMAAND!

Voor al uw retouches moet je bij J-Dress zijn!

Van de wiellei 139, Brasschaat  |  0032-483070899  |  op afspraak

De nieuwe collectie 
hangt nu in de winkel!



Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Recent vernieuwde feestzaalEen ideale gelegenheid voor uw familie-, zaken- of andere feestjes.De feestzaal is gratis beschikbaar indien men 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
Asperges op vlaamse wijze       €13,50Asperges met gerookte zalm       €15,50Oostendse vissoep met toast en rouille      €  9,50Vitello tonato        €11,00
Hoofdgerechten
Asperges op vlaamse wijze       €21,00Gegrilde gamba’s met asperges      €23,50Gebakken zalm met asperges en hollandaise     €22,50Kalfstournedos met gebakken asperges      €25,00Worden geserveerd met verse krieltjes

Gebakken paling in roomsaus       €24,00Lamsstoofpotje met linzen en rijst      €17,50Kikkerbillen in lookroom       €19,50Gehaktballetjes met selder in tomatensaus     €13,00Steak Robbespierre          €21,00
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/€16,00Tomaat garnaal    €11,00/€19,50

elk seizoen nieuwe suggesties



Je verblijft onbezorgd bij ons in onze mooie woning en 
wij trachten jullie zoveel mogelijk te ontzorgen door jullie 
een week, midweek of weekend op maat te verzorgen. 
Contacteer ons en stel gerust jouw vraag!

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

Kom genieten van een verblijf op maat!

Nieuw in Durbuy! Zin in 
een culinair weekend, een 
wandelweekend? Of een 
weekend met een fotograaf?

Beleef de Ardennen met al je 
zintuigen

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 
hartelijk 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 

Een gezellige 

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

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”
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Belevevenisshoppen met Miss Spring  
op zaterdag 7 april.  

Ontdek onze handgemaakte gouden  
juwelen geïnspireerd op de lente. 
Ieder sieraad is uniek, zoals jij...
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Belevevenisshoppen met Miss Spring  
op zaterdag 7 april.  

Ontdek onze handgemaakte gouden  
juwelen geïnspireerd op de lente. 
Ieder sieraad is uniek, zoals jij...
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Een gezellige oase van rust

ONTDEK ONZE 

HANDGEMAAKTE 

GOUDEN JUWELEN 

GEÏNSPIREERD 

DOOR  

DE NATUUR.

IEDER SIERAAD IS 

UNIEK, ZOALS JIJ...
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Vergeet juf of 
meester niet!

Voor al uw ballondecoraties  •  borduurwerk  •  textieldruk  doopsuiker  
communie- en lentefeestpresentjes  •  huwelijkspresentjes   

geschenkmanden  •  pralines  •  wenskaarten… en nog zoveel meer.

Kapelsesteenweg 416, Brasschaat  |  03/345 33 65 |  0468/118 990  |  info@tkadooke.be  |  www.tkadooke.be

Vergeet juf of meester niet

tKadooke
Kapelsesteenweg 416
2930 Brasschaat - Mariaburg
03/345 33 65 of 0468/118990

Openingsuren:
van dinsdag t/m zaterdag doorlopend van 10.00 - 18.00 uur
op zondag - maandag enkel op afspraak



Het perfecte kader
bij Kwadraat

Al 25 jaar is Kwadraat dé referentie op het vlak van inlijstingen. Of het nu over 
schilderijen of foto’s gaat: je kan bij hen voor de perfecte kader terecht.

GROTE KEUZE
Zaakvoerder Dominick Rediers: “Wij 
lijsten alles in. Of het nu gaat over een 
klassiek schilderij, een ets, geboorte-
kaartjes of andere voorwerpen... alles 
is bij ons mogelijk. Zo krijgen we ook 
veel vragen om foto’s op te lijsten, dat 
is zeker toch wel een trend. Eerder dan 
de klassieke schilderijen. Maar ook die 
kunnen we inlijsten op een moderne 
manier zodat het ook in eigentijdse 
interieurs kan passen.”  

Geestenspoor 17/1, Ekeren 2180  |  +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be  |  www.kwadraatonline.be

WERK VERSTERKEN
“Als er iets binnenkomt, is het onze voornaamste bedoeling om het werk te 
kunnen ‘versterken’, dus beter te maken. Daarbij moet dat niet persé de 
meest opvallende lijst zijn, maar degene die zo goed als mogelijk het 
voorwerp ondersteunt. Het belangrijkste is dat wij een verhaal bij de klant 
willen brengen, of het nu gaat over kunstwerken dan wel over voorwerpen 
waar een persoonlijke familiale herinnering aan vasthangt. Een toegevoegde 
waarde, dat willen we zijn”, besluit Dominick. 

Een mooie inlijsting
maakt een werk
compleet

BRUISENDE/ZAKEN

Ook zin om een werk te laten inlijsten?
Kom dan zeker eens langs!
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Bredabaan 180, Brasschaat 
03 651 49 71www.lingeriean.be   

info@lingeriean.be

PAST JE BIKINI  
of BADPAK NOG? 

20% op 
sopolish en gellak!

“Things are beautiful 
  if you love them”

Oude Heidestraat 6, Kapellen
+32 473 279 487

www.binoir.be • info@binoir.be

“Wie zich mooi voelt,
voelt zich beter”

ACTIE in JUNI

Het Binoir-team
zorgt ervoor dat

ú optimaal wordt
verwend zodat u

weer fris en jeugdig 
voor de dag komt.

Het Binoir-team
zorgt ervoor dat

ú optimaal wordt
verwend zodat u

weer fris en jeugdig 
voor de dag komt.

Oude Heidestraat 6, Kapellen

weer fris en jeugdig 
voor de dag komt.

Heb je al een bh voor 
onder je topje? 
Of kan onze naaister 
nog iets aanpassen?

WE HELPEN JE MET 
PASSIE EN PLEZIER!



EEN TOP TOESTEL  
IN EEN TOP LOCATIE
De Ergoline Prestige 1400 is het 

vlaggenschip van de nieuwe luxe klasse 

van Ergoline. De indrukwekkende LED 

Light Show en het onovertroffen design 

boeit al op het eerste gezicht. 

De standaard volledig uitgeruste versie 

inclusief gesloten bruiningstunnel, 

Climatronic Plus, Aqua Fresh & Aroma 

en 3D Sound garanderen een 

ongevenaarde welzijnsbelevenis tijdens 

het zonnen. Met het nieuwe Control 

Center en NFC Connect brengt de 

Ergoline Prestige 1400 comfort en 

bediening op een nieuw niveau.  

 

Bij de bruiningsprestatie wordt met 

Intelligent Performance een nieuwe 

standaard gezet.

Gigi-V Beauty de Luxe  |  Eigenaren Alain en Gigi  |  03.651.55.00 - 0496.11.81.91  |  Bredabaan 438 Brasschaat

     NIEUWE LAMPEN 
Ergoline Prestige 1400

Uniek te  
Brasschaat en 

omgeving!

Gebruik van zonnebanken kan  
huidkanker veroorzaken.
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ASPERGESOEP MET HAM
Ingrediënten voor 4 personen  |  30 minuten
500 gr asperges - 1 eetlepel bloem - 25 gr boter
1 blokje kippenbouillon - 100 gr hamreepjes - peper en zout
1 eierdooier - 100 ml kookroom

Bereiding
Schil de asperges en snijd ze in stukken. Kook ze ongeveer 15 
minuten in ongeveer 1 liter water. Smelt de bloem en de boter in een 
andere pan en roer deze met een garde goed door. Giet de asperges af 
en voeg het kookvocht toe aan de gesmolten boter. Breng aan de kook 
en voeg het bouillonblokje, de asperges, de hamreepjes en peper en 
zout toe. Laat de soep 5 min koken. Haal de pan van het vuur, voeg de 
eierdooier en de room toe en roer er goed doorheen.
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ASPERGES MET ZALM
Ingrediënten voor 2 personen  |  45 minuten
Olie of boter om te bakken - 450 gr krieltjes - 500 gr asperges
scheutje melk - zout en peper - 125 ml crème fraîche - 1/2 citroen
1 theelepel maïzena - bosje verse bieslook - 200 gr gerookte zalm

Bereiding
Verhit een beetje olie of boter in een pan en bak de krieltjes krokant. 
Schil de asperges en snijd de laatste 3 cm eraf. Breng een grote 
(asperge)pan met water aan de kook met een scheut melk en snufje 
zout. Doe de asperges in de pan, kook ze 7 minuten en laat ze nog 
5 minuten nagaren in het water. Schep ondertussen een soeplepel 
van het kookvocht in een pannetje, voeg de crème fraîche toe en 
roer tot deze is opgenomen. Knijp de citroen uit bij de saus. Breng 
het mengsel net aan de kook, voeg de maïzena opgelost in een paar 
druppels water toe en laat de saus indikken. Breng op smaak met 
peper, zout en fi jngehakte bieslook. Schep de asperges voorzichtig 
uit de pan en wikkel er een stukje zalm omheen. Serveer de 
asperges met zalm met de gebakken krieltjes en de bieslooksaus.
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LUCHTIGE FRUITCAKEASPERGES MET ZALM
Ingrediënten voor 10 stukken  |  20 minuten + 60 min. oventijd
4 eieren - 150 gr suiker - 1 kopje olie à 200 ml - 200 gr bloem
2 theelepel bakpoeder - 1 blik perziken (of ander fruit)
poedersuiker om te bestrooien

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop de eieren en de suiker 
5 minuten met de mixer luchtig. Giet langzaam al mixend de olie 
erbij. Voeg als laatste de bloem en het bakpoeder toe en mix nog 
5 minuten goed door. Giet het beslag in een ingevette vorm. Snijd 
het fruit in partjes en verdeel over de bovenzijde van de cake. Zet 
de cake 50 tot 60 minuten in de oven. Laat afkoelen en bestrooi 
met wat poedersuiker.

KOMKOMMERSALADE
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten
1 komkommer - 1 rode ui - 1 groene appel
Dressing: 3 eetlepels Griekse yoghurt - 1 eetlepel water
1/2 limoen - 5 gr dille fi jngehakt - 1 teen knofl ook geperst 
peper en zout - 2 eetlepels geroosterde pijnboompitten

Bereiding
Halveer de komkommer en verwijder de zaadlijsten. Snijd halve 
maantjes van de komkommer. Snijd de ui in halve ringen en de 
groene appel in blokjes. Meng voor de dressing de Griekse yoghurt 
met een eetlepel water, het sap van een halve limoen, de gehakte 
dille en geperste knofl ook. Breng op smaak met peper en zout. Voeg 
de dressing nu aan de komkommer, appel en rode ui toe. Verdeel 
als laatste de pijnboompitten over de salade.
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Uw onderneming ook
presenteren in dit 

sprankelende magazine?

Neem dan contact op via 
nl@nederlandbruist.nl of bel

0477-841299

Lezersacties
 Like & Share

 en maak kans
 op mooie prijzen

Een leven lang jong!

BRASSCHAAT JUNI 2018 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE  GRATIS MEENEMEN!

Neem een kijkje op
www.brasschaat-bruist.be

Check ook
onze website!
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LUCHTIGE FRUITCAKEASPERGES MET ZALM
Ingrediënten voor 10 stukken  |  20 minuten + 60 min. oventijd
4 eieren - 150 gr suiker - 1 kopje olie à 200 ml - 200 gr bloem
2 theelepel bakpoeder - 1 blik perziken (of ander fruit)
poedersuiker om te bestrooien

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop de eieren en de suiker 
5 minuten met de mixer luchtig. Giet langzaam al mixend de olie 
erbij. Voeg als laatste de bloem en het bakpoeder toe en mix nog 
5 minuten goed door. Giet het beslag in een ingevette vorm. Snijd 
het fruit in partjes en verdeel over de bovenzijde van de cake. Zet 
de cake 50 tot 60 minuten in de oven. Laat afkoelen en bestrooi 
met wat poedersuiker.

KOMKOMMERSALADE
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten
1 komkommer - 1 rode ui - 1 groene appel
Dressing: 3 eetlepels Griekse yoghurt - 1 eetlepel water
1/2 limoen - 5 gr dille fi jngehakt - 1 teen knofl ook geperst 
peper en zout - 2 eetlepels geroosterde pijnboompitten

Bereiding
Halveer de komkommer en verwijder de zaadlijsten. Snijd halve 
maantjes van de komkommer. Snijd de ui in halve ringen en de 
groene appel in blokjes. Meng voor de dressing de Griekse yoghurt 
met een eetlepel water, het sap van een halve limoen, de gehakte 
dille en geperste knofl ook. Breng op smaak met peper en zout. Voeg 
de dressing nu aan de komkommer, appel en rode ui toe. Verdeel 
als laatste de pijnboompitten over de salade.
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Voor al uw  
officewerkzaamheden

06-34590974 www.brasschaat-bruist.be
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ZATERDAG 23 JUNI
FAMILIEDAG IN HET SUSKE EN WISKE - 
KINDERMUSEUM
Zoek je nog een leuke activiteit voor de hele familie? 
Kom dan naar het Kindermuseum: een uitstap voor 
jong (vanaf 6 jaar) én niet meer zo jong!

Sidonia helpt je graag op weg doorheen het 
museum. In negen kamers, elk met een aparte 
sfeer, kun je met leuke en uitdagende opdrachten 
ontdekken waar Willy Vandersteen de inspiratie 
haalde voor al zijn stripverhalen. Met je eigen 
tekenblad vol inspiratie kun je daarna zelf aan de 
slag gaan op de plek waar Vandersteen en zijn 
medewerkers van de Studio vroeger werkten. 

Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 17.00
Locatie: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Prijs: € 4,00
Organisatie: Suske en Wiske - Kindermuseum  
Reservaties: bel naar 03 666 64 85
suskeenwiske@provincieantwerpen.be

GROOT TUINFEEST MET ROMMELMARKT
ZATERDAG 30 JUNI 2018
Iedereen welkom op ons groot tuinfeest, 
met optredens van Muzarto (10 uur), Vlijt en 
Eendracht (13.15 uur), Hoger Streven (14.45 
uur) en met twirling (16 uur). Doorlopend 
is er kinderanimatie en zijn onze drank- en 
eetkraampjes open.
Loop ook langs de kraampjes van onze 
rommelmarkt, van 9 tot 17 uur. 
Schrijf je tot 15 juni in aan het onthaal van het 
woonzorgcentrum. Per 3 meter betaal je € 6.  
De opbouw start om 7.30 uur.

Zaterdag 30 juni van 09.00 tot 17.00u
Waar: WZC Sint-Vincentius
Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout
Tarief: Gratis
www.uitinvlaanderen.be
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ZONDAG 1 JULI 2018
Wist je al dat het Suske en Wiske - 
Kindermuseum een jaar lang zijn deuren sluit 
voor een totale make-over? Van 1 juli 2018 tot de 
zomer van 2019 wordt er hard gewerkt aan een 
gloednieuwe tentoonstelling voor jong én oud!
De laatste dag gaat natuurlijk niet stil voorbij. 
Daarom sluiten we af met een feestelijke 
braderie voor groot en klein. Een gezellig zomers 
marktje met muziek en volksspelen maken van 
de laatste dag een leuke afsluiter.  
Hier moet je bij zijn!

Wanneer: Zondag 1 juli 2018  
van 10:00 tot 17:00
Waar: Suske en Wiske - Kindermuseum
Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Tarief: Gratis
www.suskeenwiskekindermuseum.be

Willy vandersteen © 2018 Standaard Uitgeverij

VLAANDEREN FEEST
CIRCUSAVONTUUR VOOR DE HELE FAMILIE
ZONDAG 1 JULI 2018
13.15 Voorstelling Hoetchacha* (vanaf 4 jaar)
13.30 Doorlopende workshop circustechnieken 
14.15 Voorstelling Pim Pam Pet*(vanaf 2 jaar) 
14.30 Straattheater De Gillende Keukenprins 
15.00 Voorstelling Hoetchacha* (vanaf 4 jaar)
15.15 Straattheater ‘t Paard van Troye 
15.55 Act van vuur 
16.00 Voorstelling Pim Pam Pet*(vanaf 2 jaar) 
16.15 Straattheater Scotch & Sigars 
16.55 Straattheater ‘t Paard van Troye
17.30 Straattheater De Gillende Keukenprins

Zondag 1 juli van 12.30 tot 18.00
Waar: Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde
03/380.16.28
cultuur@schilde.be
www.uitinvlaanderen.be
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Voorjaarsacties

Domotica Pack
Windbeveiliging + zonnesensor + appready

Deze actie loopt tot 30/06/2018

Voor slechts
  €75,-

  i.p.v. €250,-




