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Chris Vermeulen creëert werken die vertrekken vanuit emotie.
Indrukken die zich vertalen naar vormen op doek, die een wereld oproepen
en de realiteit verzinnebeelden op een compleet eigen, mysterieuze manier. Een eclectische 
verzameling van impressies die samen een geheel smeden dat de loutere waarnemingen overstijgt.

De verbeelding van
 een gevoel

BRUISENDE/ZAKEN

Een schilderij brengt leven en karakter in uw woning. Stijl in uw 
kantoorgebouw. Een unieke persoonlijke toets in elke ruimte. 
Schilderijen kopen doet u dan ook niet even tussendoor. Het is 
vaak een zoektocht naar het juiste werk. De juiste toon, die bij 
uw persoonlijkheid past. Ze verbeelden een gevoel dat meteen 
uw aandacht trekt. En dat u even doet stilstaan.

Aquarel, olieverf, pastel... De techniek past zich aan 
het concept aan. Niet omgekeerd. Uiteraard draait 
alles om smaak. Voorkeur in verbeelding. Daarom 
nodigt deze kunstenaar u van harte uit in haar 
atelier. Bespreek samen met haar de werken die u 
aanspreken. Ze zet graag een drankje voor u klaar 
en neemt de tijd om samen met u door de 
aanwezige schilderkunst te grasduinen. Zodat ze u 
kan adviseren over betaalbare schilderijen uit haar
inmiddels aanzienlijke oeuvre.

Wilt u uw woning of werkplek verfraaien met unieke – maar 
betaalbare – schilderijen? Breng dan zeker een bezoekje aan het 
atelier van kunstschilder Chris Vermeulen in Kapellen (Antwerpen).

Visual arts Chris Vermeulen  |  www.chris-vermeulen.be
Prinses Elisabethlei 17  |  2950 - Kapellen  |  0032-3 666 94 37  |  paintingsvermeulen@gmail.com

“Een schilderij brengt 
leven en karakter in uw 

woning”

verbeelding



Bijloos Interieur

Bijloos Interieur is een adviesbureau voor de 
aankleding van uw interieur. U kunt bij ons terecht 
voor raamdecoratie, kleuradvies, tapijten en styling. 
Wij richten ons zowel op de particuliere als de 
zakelijke markt. Samen met een team van ervaren 
interieurstylisten bieden wij met veel enthousiasme 
de juiste begeleiding en advies aan. 

Samen met u en voor u gaan wij de uitdaging aan 
om een nieuw en stijlvol interieur te realiseren.

Bijloos Interieur bvba  |  Botermelkbaan 78A, Schoten  |  03 237 13 86  |  info@bijloosinterieur.be  |  www.bijloosinterieur.be

Van advies tot realisatie

Bijloos Interieur is gevestigd in 
Schoten en voert opdrachten uit in 
heel Europa. Van advies tot realisatie!    
Katty Bijloos

De verbeelding van
 een gevoel
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TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl
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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 SomethingElse en Coffeestore Schoten.

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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Waarom kiezen voor  
    Café de Beauté?

Café de Beauté 

Schilde - Turnhoutsebaan 410 - 2970 Schilde - 03 534 35 05

Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118 - 2170 Merksem - 03 645 71 22 

www.cafedebeaute.be

Café de Beauté staat voor een unieke totaalbeleving op kappersgebied,  

in een ongedwongen en vrolijke sfeer. Met passie voor ons vak staan we je bij 

met deskundig advies en doorgedreven perfectie om jou de look van je dromen 

te bezorgen, aangepast aan jouw persoonlijkheid en wensen!

We zijn steeds op zoek naar de nieuwste trends binnen de kapperswereld. 

Daarom kiezen we enkel voor het beste van het merk Keune, een gamma 

met uiterste zorg samengesteld en optimaal rekening houdend met je 

haarstructuur. 12 juni 

opening 

nieuwe zaak te 

Westmalle
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Wanneer de dagen langer worden en de temperaturen stijgen, komen ook de communies 
en de huwelijken weer in het verschiet. Catering De Smaak heeft verschillende formules 
klaargestoomd in de vorm van totaalconcepten. Hierbij wordt dus niet enkel gezorgd voor de 
catering maar ook voor de volledige aankleding, het nodige materiaal en indien gewenst,  
ook de complete styling van uw feest.

Horstebaan 1 te Schoten  |  www.catering-desmaak.be  |  +32 475 62 31 04

catering & events

BRUISENDE/ZAKEN

U leest het, bij Catering De Smaak hoeft u zich niet te 
bekommeren om het verloop van uw feest maar enkel om 
het entertainen van uw gasten!

Bent u fan van de Franse keuken, weet de Oosterse 
keuken u meer te bekoren of waant u zich liever onder de 
palmbomen bij de smaken van de Spaanse keuken? 
Catering De Smaak biedt met zijn wereldkeuken een 
waaier aan mogelijkheden. Wenst u graag een feest in een 
bepaald thema? Saïd en zijn team laten met plezier hun 
creativiteit de vrije loop om van uw themafeest een waar 
topfeest te maken waar het aan geen enkel detail zal 
ontbreken.

Saïd werkte in het verleden reeds samen met de bekende 
sterrenchef Wout Bru. Ook de catering van verscheidene 
grote evenementen staan inmiddels op zijn palmares. 
Denk bijvoorbeeld aan Jumping Antwerpen en Brecht of 
de Procycling Tour. Zo was er ook Batibouw en de 
personeelsfeesten van Sociaal Secretariaat Acerta. Maar 
evengoed verzorgt Catering De Smaak uw communie-, 
lente- of huwelijksfeest met veel toewijding en 
enthousiasme.

Heeft u een feest in het verschiet en wenst u graag 
eens kennis te maken met Saïd en zijn team en een 
vrijblijvende offerte te ontvangen? Aarzel niet ons te 
contacteren. Wij maken u graag een offerte op maat, al 
dan niet na een bespreking ter plaatse.

Heel graag tot binnenkort!

Wij kijken er alvast naar uit om ook uw ideeën uit 
te werken tot een waar festijn voor jong en oud.



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

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!

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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Nu zich de geweldige kans voordeed om een 
kapsalon in ’s Gravenwezel-Schilde over te nemen, 
heb ik die dan ook met beide handen gegrepen. 
Mijn kapsalon doopte ik om tot “SomethingElse”.

Ik werk met producten van “Label M”. Het zijn 
allemaal producten met natuurlijke ingrediënten 
zonder sulfaten, parabenen en natriumchloride.

De kleuringen van “ID Hair” waarmee ik werk, zijn 
uitsluitend ammoniumvrij, voor gezond gekleurd 
haar en een prachtige glans. Tevens zorgt “ID Hair” 
voor een zeer goede grijsdekking en een betere 
houdbaarheid van uw kleur.  

Bij “Label M” geniet ik niet alleen van geweldige 
kwaliteitsproducten, maar ook van een constant 
aanbod van cursussen bij Toni and Guy, de absolute 
top van de kapperswereld.

Ik hou van gezelligheid en warmte. Dat gevoel 
probeer ik ook uit te stralen door de inrichting 
van mijn salon met een gezellige huiskamerlook.

Dit maakt dat uw kappersbezoek echt 
rustgevend is en kan genieten van wat 
welverdiende 'me-time'.

Bij SomethingElse is er ook een aanbod van 
handgemaakte armbanden en halskettingen uit 
mooie materialen en echte parels.

Ik hoop je dan ook weldra te mogen welkom 
heten bij Something Else.

Want, WE LOVE BEAUTY!

Op zoek naar iets anders?
Mijn naam is Els, reeds 10 jaar werk ik als kapster. Is het niet geweldig als 
je van je passie je beroep kan maken? Al jaren droomde ik ervan om op 
mijn eigen benen te staan.
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Veldlei 20A, Schilde  |  03 568 75 52  |  info@somethingelse.studio  |   www.somethingelse.studio

Op zoek naar iets anders?
“Ik vind het 
super om 
zowel creatief 
met haren 
bezig te zijn 
als gezellig te 
keuvelen en 
mensen in 
de watten te 
leggen.”

BRUISENDE/ZAKEN



Geef een waardig en uniek afscheid
Een overlijden komt altijd onverwacht. Afscheid nemen is niet eenvoudig.  
In deze moeilijke tijden staan wij je bij en verzorgen de uitvaart van je 
geliefde of familielid. We garanderen een persoonlijke aanpak en komen  
tot bij je thuis indien gewenst.

OOK ONTZORGEN WIJ JE 
VAN ALLE ADMINISTRATIE 
NA HET OVERLIJDEN



Geef een waardig en uniek afscheid
BRUISENDE/ZAKEN

EIGEN MANIER
“Elke familie verwerkt een overlijden op 
haar eigen manier. Wij geloven sterk dat 
alles kan en mag wanneer men afscheid 
neemt van een geliefde. Zo is het mogelijk 
om een plechtigheid thuis of op eender 
welke locatie te laten doorgaan. Je kan 
ook kiezen voor een biologisch 
afbreekbare urn zodat deze kan 
uitgroeien tot plant of boom.  
Ons professioneel team heeft zowel 
mannen als vrouwen als dragers/
draagsters. De keuze ligt echter volledig 
bij jullie. Het is ook mogelijk dat je zelf de 
kist of urn mee wil begeleiden. Alles  
moet mogelijk zijn om het afscheid op 
een eigen persoonlijke manier te 
verwezenlijken.”

Contacteer ons gerust voor vrijblijvende 
informatie over alles wat met een 
uitvaart te maken heeft.

UW VERDRIET, ONZE ZORG
“Alles draait om zorg bij een uitvaart. 
Wij kiezen dan ook heel bewust voor de 
benaming uitvaartzorg. Wij nemen je zorgen 
over en helpen bij het opstellen van de 
ceremonie, het regelen van de uitvaart en de 
muziek en het kiezen van een locatie voor de 
koffietafel. Hierbij kan je naast de traditionele 
en klassieke stijlen ook kiezen voor een 
modernere manier.

Het rouwproces komt voor ons op de eerste 
plaats bij het heengaan van een geliefde. 
Om de familie van de overledene dit in alle 
rust te laten verwerken nemen wij alle 
administratieve en financiële zaken van jou 
over; het opzeggen van je water-, 
elektriciteit-, telefoonabonnementen enz. 
We zijn ook dag en nacht bereikbaar om je 
vragen te beantwoorden en de beste hulp te 
verlenen.”

Bredabaan 439 Brasschaat, België  |  info@uitvaartzorg-delelie.be  |  03 434 33 32 – 0497 83 05 40 

Kapelsesteenweg 309 Ekeren

Steve & Evi



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



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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Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17
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STYLISH.  SOPHISTICATED.  SEXY.

Lingerie Caress  |  Dr. Roosensplein 43 Brasschaat  |  03 651 86 17  |  www.caress.be

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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Gebrand op 
   kwaliteit
Hoe bent u begonnen als zelfstandig 
ondernemer in Schoten?
Eigenlijk ben ik in Schoten begonnen met 
een winkel in smartphone repair. Maar door 
de niet zo stabiele sector heb ik mij op iets 
gegooid dat mij al jarenlang interesseert en 
ongetwijfeld mensen gezellig samenbrengt, 
namelijk koffie.

Waar komt de passie voor koffie 
vandaan?
Via een vriend die in Italië een koffiestore 
heeft. Die heeft mijn interesse gewekt en mij 
warm gemaakt voor dit koffieavontuur.

Wij zijn vooral gespecialiseerd in allerhande 
koffiecapsules compatibel met de gekende 
koffiemachines zoals onder andere 
Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza Modo Mio, 
Espresso Point. Smaken varieren van de 
klassieke cappuccino tot een smakenpalet 
van crème brulée, sambuca, irisch 
cappuccino, enz… Uiteraard verkopen we 
ook koffiebonen en gemalen koffie, 
bestaande uit Arabica, Gran Gusto, Intenso. 
Ook de gemalen koffie voor de typische 
gekende cafetiere in Italië verkopen wij.

BRUISENDE/ZAKEN

Italië
Wij importeren al onze gebrande koffie uit Italië. Onze koffiecapsules 
komen uit Venezie en Piemonte.

Mensen kunnen bij ons terecht voor koffie en koffiemachines. We bieden 
ook lekkere confituur aan en binnenkort zullen wij ook bio thee en 
koekjes aanbieden. Bestellingen
kunnen online maar ook via 
WhatsApp worden gedaan.

WIJ WILLEN DE ITALIAANSE 
KOFFIECULTUUR EEN 
BEETJE NAAR SCHOTEN 
EN OMSTREKEN BRENGEN 
EN MENSEN MOGEN 
ALTIJD EEN KOFFIETJE 
KOMEN DEGUSTEREN.

Paalstraat 66
2900 Schoten
www.coffeestoreschoten.be
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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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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
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7
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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

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

 

Persoonlijk contact  
is de bouwsteen voor een 
goede samenwerking! 

 
• Jong en dynamisch kantoor 
• Verzekeringsadvies op maat 

• Moderne visie met ouderwetse service 

 
Tel: 03/326.43.46 | Contact@groep-alpha.com  

www.alphaverzekering.be | Gratis service aan huis



Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!
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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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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

32



Ev
en

em
en

te
nDE BRUISENDE BRADERIE

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

33





l i e f h e b b e r t 
f c d w g o v t e l g 
g a m m a c h i n e y 
r p s c h o t e n s x 
i s b o n e n p l f o 
e u h t h e e e l d p 
b l b y m i k i e y a 
s e v p o d o o q f w 
z l f h g z v l p u q 
q k a c h w r r w x z 
m y w o m w j k j r s

liefhebber 
bonen 
koffie 
capsule 

kop 
thee 
schoten 
machine

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. H

et
 

ov
er

ge
bl

ev
en

 w
oo

rd
 is

 d
e 

op
lo

ss
in

g.
 V

ul
 v

oo
r 

1 
ju

li 
de

 
op

lo
ss

in
g 

in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.s

ch
ild

es
ch

ot
en

br
ui

st
.b

e

Coffee Store Schoten  |  Paalstraat 66, 2900 Schoten  
0491 90 18 31 | www.coffeestoreschoten.be

Maak kans op een:  
Morgana Macchina Caffe     

t.w.v.  € 105,-

Gezellig puzzelen
met Bruist!

Los de puzzels hiernaast op,
vul de oplossing in op onze website

www.schildeschotenbruist.be
en maak kans op mooie prijzen!

Check ook de websites van onze andere bruisende regio’s op
www.nederlandbruist.nl. Daar vind je nog meer leuke puzzels

met mooie prijzen. Veel puzzelplezier!

Lezersacties
 Like & Share

 en maak kans
 op mooie prijzen

Een leven lang jong!

SCHILDE SCHOTEN
'S-GRAVENWEZEL JUNI 2018 GRATIS MEENEMEN!WWW.SCHILDESCHOTENBRUIST.BE
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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




