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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
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VOORWOORD/JULI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van Restaurant 
Rascasse en Lutgart Smekens je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...



Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel 
belangrijk om daar iets aan te doen. Neem 
op tijd rust en zorg goed voor jezelf. Zowel 
privé als op je werk is het belangrijk om je 
grenzen aan te geven. Het is niet erg om 
af en toe te zeggen dat je iets niet 
aankunt. We blijven per slot van rekening 
ook maar mensen. Je zult zien dat je na 
een paar dagen rust al een ander mens 
bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

HEB JE VAAK LAST VAN 
HOOFDPIJN, een vastzittende nek of 
maag- en darmklachten en ben je 
chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan 
is het hoog tijd om even pas op de plaats 
te maken. Als de situatie op je werk 
onhoudbaar is, kan een vakantie nieuwe 

inzichten brengen. Niets moet, alles mag. 
Pas als jij van een stresskip verandert in 
iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren of zelfs psychische 
klachten. Stress kan allerlei oorzaken 
hebben. Een nieuwe baan waarin je moet 
bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
en een toenemende werkdruk kunnen 
ertoe leiden dat mensen door de bomen 
het bos niet meer zien. Waar de stress 
ook door veroorzaakt wordt, de gevolgen 
zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

Ook zo toe aan

Kom je ’s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar 
weekend? En kun je je het moment waarop je honderd procent 
ontspannen was niet meer herinneren? Dan is het hoog tijd voor 
een welverdiende vakantie. Even helemaal niets doen en moeten.
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Vakantie?
BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen manier. De een 
komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van 
een weekje in de zon op het strand, de 
ander gaat drie keer per week sporten 
en ligt ’s avonds het liefst met een 
goed boek op de bank, weer een ander 
is na een dagje badderen in een 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?
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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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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland 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 juli naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.be/shop

Summer
win
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in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWSSHOPPINGSHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan 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 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Restaurant Rascasse
Gastronomie in een ongedwongen sfeer
De naam Rascasse doet vermoeden dat het hier gaat 
om een visrestaurant, dat klopt maar deels. Chef-kok 
Erwin behoort weliswaar tot de ‘North Sea Chefs’ en hij 
werkt graag met de vis van het jaar, of met minder 
bekende vissoorten. Altijd in overeenstemming met het 
aanbod en vaak afkomstig uit de Noordzee of de 
Oosterschelde. Maar ook een mooi stukje uitzonderlijk 
vlees of wild in het najaar, altijd door de chef zelf aan tafel 
gepresenteerd, staat op het menu of op de kaart.

Moederdag
Op woensdag 15 augustus wordt er een speciaal 
Moederdagmenu geserveerd. Bij mooi weer kan er 

genoten worden op het gezellig terras. Bij speciale 
gelegenheden kan je de mooi aangeklede extra ruimte 
benutten. Dit vanaf tien personen.

Alles zelf maken
Eén van de basisprincipes van Rascasse is het feit dat 
alles in eigen huis wordt bereid, van brood tot hapjes, 
van voorgerecht tot dessert. Alles wordt vers en à la 
minute gemaakt, rekening houdend met het aanbod van 
elk seizoen. Dat respect voor het product, dat proef je. 
Dat zie je ook in de mooie presentatie van elk bord. 
Dat merk je aan de vaak onverwachte combinaties van 
ingrediënten. 

Kalmthoutsesteenweg 121, Kapellen  |  +32 3 297 94 29
info@restaurantrascasse.be  |  www.restaurantrascasse.be/nl

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Heerlijk. Een paar dagen genieten van de stilte 
en rust op Ibiza. Een mooi moment om even niks 
te doen en na te denken over je leven. 

Bevalt het je hier in de zon, met uitzicht op zee? De schitterende 
natuur van het eiland, voel je de bijzondere energie? Zou je altijd 
zo willen leven, elke dag? 

Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Heb je daar weleens serieus over 
nagedacht? Waarom doe je wat je doet? Wat wil je écht? Het volgen 
van je verlangen wijst je vanzelf de juiste richting op je levenspad. 
Daarvoor zijn moed, vertrouwen en geloof in jezelf nodig. Heb de 
moed om je hart en intuïtie te volgen.

Je hebt je eigen visie op het leven en hoe jij je leven wilt leiden. Je 
hebt je eigen wensen, doelen en dromen. En dromen zijn er om 
waar te maken, ze komen niet vanzelf uit. Bedenk hoe je mooiste 
leven eruitziet. Zie het voor je. Dagdroom daar de komende dagen 
eens bewust over en laat je niet belemmeren door gedachten die 
je zeggen ‘dat het toch niet kan’. Geloof in jezelf. En leef je mooiste 
leven. De keuze is aan jou.

   Michael  Pilarczyk
Foto Ralf Czogallik

Ibiza bruist !
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Een unieke triptiek
In 1850 kocht Graaf 

Alfons della Faille 
de Leverghem een 
uniek drieluik van 

de pastoor van 
Kalmthout.  

Hij betaalde slechts 
1010 Belgische 
franken voor het 

prachtige schilderij 
in gotische stijl.  

De graaf schonk 
het vervolgens 

aan de kerk van 
Maria ter Heide 

(Brasschaat). Nu 
hangt het prachtig 

gerestaureerd in  
onze kerk.

Copy Breesgata



COLUMN/LUTGART SMEKENS

Een unieke triptiek
Het is een uitzonderlijk werk waar je in het buitenland als toerist 
voor in de rij gaat staan om het te bezoeken. De drie eikenhouten 
panelen zijn met olieverf beschilderd. Het schilderij kwam tot 
stand tussen 1513 en 1515 en werd besteld door de abt van 
Tongerlo. Vermoedelijk is het geheel een werk van een team van 
schilders waaronder met zekerheid geweten een anoniem 
gebleven Johannes. De invloed van de grote Vlaamse Primitieve 
Rogier Van der Weyden is duidelijk merkbaar. 

Het onderwerp van de triptiek is de familie (verwanten of 
in het Middelnederlands de maagschap) van de Heilige 
Anna, moeder van Maria. Met 55 afgebeelde figuren is 
het de meest uitgebreide versie ervan, een plaats in het 
Guinness Book of Records waardig.

Toen het schilderij nog boven het altaar van de abdijkerk 
in Tongerlo hing, werd het in een oud manuscript van 
begin 1600 beschreven als:
 
“een geschilderde taefel, met deuren open 
toegaende…wesende een oude seer perfecte 
schilderije van den Boom Jesse in de eene 
deure, ende in d’andere de generatie van 
Elisabeth ende Zacharias, int middentaefel de 
generatie van Joachim en Sint Anna.”

Neem tijdens de vakantie even de tijd om de 
mooie kerk van Maria ter Heide te bezoeken om 
deze mooie parel van het verleden te bekijken.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk
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Swift Sport: CO2 : 125g/km  : 5,2 l/100km
(1) Prijs zonder opties, korting, overname, stockpremie en recyclagepremie incl. U kunt alleen van de recyclagepremie genieten bij inlevering van een volledige wagen waarvan u eigenaar bent 
en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam. 
De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. De ingeleverde wagen wordt vernietigd via Recycar. Enkel geldig 
op voertuigen besteld vanaf 01/06/2018 tem 31/06/2018. Foto niet contractueel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium behoudt zich het recht om, zonder 
voorafgaande bekendmaking, veranderingen aan te brengan in specifi caties, kleuren en materialen.

NU VANAF

€ 20.724 
(1)

GEPERSONNALISEERDE OFFERTE
WWW.SUZUKI.BE/NL/NEW-SWIFT-SPORT-5-DEURS

N E W

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

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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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
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Op het werk
met een toiletrol onder

je arm lopen.



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
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+32(0)3 651 80 61

Iedere 
dag open 

vanaf 
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Op het werk
met een toiletrol onder

je arm lopen.

Vakantiegevoel
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“De Nederlandse 
aanpak, helderheid 
en duidelijkheid, 
in combinatie met 
het geduld en de 
knowhow van Ibiza 
Real Estate BDK, 
waren voor ons 
de sleutel tot ons 
nieuwe apparte ment 
in Dalt Vila in 
Ibiza Stad.” 

Wytske Hartog
Hierom schakel je ons in voor je woning op Ibiza:
•  Je werkt samen met een professional die de lokale markt kent én 

de taal spreekt.

•  Je ontvangt volledige begeleiding bij de aankoop van je woning.

•  Je krijgt inzicht in de plussen en minnen van de woning.

•  Je ontvangt een bouwkundig advies, inclusief eventuele 

verbouwingsmogelijkheden.

•  Je ontdekt de reële waarde van de woning, de marktwaarde dus.

•  Je ontvangt advies over de beste onderhandelingsstrategie.

•  Je geeft het voeren van de onderhandelingen uit handen voor de 

beste prijs.

•  Je maakt gebruik van onze services tot je geslaagd bent, zonder 

extra kosten.

•  Je komt in contact met betrouwbare en lokale partijen voor 

juridische assistentie.
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•  Je maakt gebruik van onze services tot je geslaagd bent, zonder 

extra kosten.

•  Je komt in contact met betrouwbare en lokale partijen voor 

juridische assistentie.

Wij zijn gespecialiseerd als 
aankoopmakelaar, vinden de 

juiste droomwoning voor je én 
behoeden je voor alle misstappen.

www.ibizarealestatebdk.com 
info@ibizarealestatebdk.com  |  +34 (0)663867332

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan als je benieuwd bent 

naar wat wij voor jou kunnen betekenen. 



VOOR

GESTRAALD

AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen
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BINNEN/BUITEN

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 4 juli in première.

 AGJE UIT
FEEST MET 
IJSJES

FILMPJE KIJKEN
ADRIFTD

FEEST MET IJSJES is een 
wekelijks concept tijdens de zomer 
in Het Bos, waar het verplicht is om 
te dansen en ijs te eten! De hele 
zomer lang de leukste danstunes 
en artiesten geprogrammeerd door 
DTM Funk & Het Bos!
Line up: DTM Funk x Fungku, 
DJ KWAK, Abondance Geschut, 
African Diplomat, Afrobot b2b DTM 
Funk, Suze Ijó, Dj Boats, Maverick, 
Yiannis b2b DJ Robin, Joni di 
Paradiso b2b Jo Serrano, Mills / 
Hade / Farid
Entree € 5 en de ijsjes worden 
verzorgd door Otark.
Het Bos, Ankerrui 5/7, 2000 
Antwerpen. Vrijdag 6, 13, 20 en 
27 juli van 23.00 tot 05.00 uur
Meer informatie vind je op
www.hetbos.be/agenda/2018/7/

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95
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Verhoevenlei 142, Brasschaat  |  03/651.24.84  |  www.delifleur.be

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

Heel de zomer 
tot uw dienst tot 14 uur
uitgezonderd weekend 21 t.e.m. 23 juli wegens TML

brood | patisserie | charcuterie | belegde broodjes

GROTE MERKEN
voor kleine prijzen

Bredabaan 356 2930 Brasschaat  |  03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com  |  www.ludiekbrasschaat.be 
Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00

Topmerken als Armani, Cavalli, Maliparmi, Marcain, 
Gigue, Essentiel... zijn hier pre-loved en wachten op een 
nieuwe eigenaar...

Er wordt het ganse jaar kleding, handtassen, schoenen 
en accessoires binnengebracht, waarbij geselecteerd 
wordt op kwaliteit. Zo blijft het aanbod steeds wisselend.

Wij geven graag persoonlijk advies, maar klanten kunnen 
hier ook rustig komen rondsnuffelen.

SOLDEN 
vanaf  
1 juli!
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COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken
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TE HUUR
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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.com  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.be 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.be
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.com

Zonnige Zomer
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.com  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.be 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.be  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.be

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl

Zomer
9

10

8

6 7
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BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Zomeracties

GRATIS windbeveiliging op 
zonnetenten

Zolang de voorraad strekt

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 JULI

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.

reiniging van
 • ramen
 • dakgoten
 • rolluiken
 • veranda’s

Iependreef 3, 2950 Kapellen
ynaxsi@gmail.com

0473/70 86 81

reiniging van
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 • dakgoten
 • rolluiken
 • veranda’s

Iependreef 3, 2950 Kapellen
ynaxsi@gmail.com

0473/70 86 81

reiniging van
 • ramen
 • dakgoten
 • rolluiken
 • veranda’s

Iependreef 3, 2950 Kapellen
ynaxsi@gmail.com

0473/70 86 81

reiniging van
ramen, dakgoten,

rolluiken en veranda’s

Iependreef 3
2950 Kapellen

ynaxsi@gmail.com

0473/70 86 81

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

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!

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

Reinigen met osmosewater 

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl



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



De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kan je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
Meer informatie over reizen naar La Palma
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kan je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE ZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma
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Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat  03/337.15.44 

Ma t/m vr 06:30u tot 18:00u
Za van 07:00u tot 17:00u

Zon- & Feestdagen 07:00u tot 13:00u
Donderdag gesloten

"Verwen jezelf of verras iemand 
     met een ontbijtmand 
   vol lekkerijen

Fijne Indische keuken

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

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!

Ervaar  de smaak  van Indisch eten!
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Koken met Kachelservice 

Zet uw outdoor lifestyle in 
vuur en vlam met een OFYR 

kooktoestel of een 
HAUSSLER pelletgrill.

Samenzijn rond een knisperend vuur om 

warmte, voedsel, vriendschap of het 

familiegevoel te delen tijdens zalige 

middagen en avonden.

Of u nu kiest voor een Ofyr weersbestendig design 

kooktoestel, de prijswinnende Höfats cone 

kolenbarbecue of de unieke Haussler pelletgrill,

u bereidt op gezellige wijze gemakkelijk, lekkere 

en creatieve gerechten. Voor 6 of 36 personen. 

U bent van harte welkom in onze huiselijke 

showroom om ons assortiment rustig te bekijken. 

Wij geven u graag uitleg over de mogelijkheden 

en opties. 

Zet uw outdoor lifestyle in vuur en vlam!

Kachelservice levert óók kookfornuizen en 
kooktoestellen op hout, pellets en kolen.

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
0032-3-6668587 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be
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Handmade Naaiatelier
Boskapellei 45 

2930 Brasschaat
0485-53 14 25

kiwifashion31@gmail.com

U kan bij ons terecht voor  
alle onderdelen, accessoires en alles  

wat leuk is voor uw Amerikaanse wagen. 
Wij leveren ook exclusieve  

carbon accessoires!

Op zoek naar  iets speciaals? Contacteer ons voor  een offerte! www.naxcarparts.com info@naxcar.be



Ontgiften en afslanken
Weyergans High Care is een gepatenteerde 
combinatie van aromatherapie en 
compressietherapie. Deze body-wrap methode 
wordt al vele jaren met groot succes aangewend 
voor de behandeling van vaak voorkomende 
probleemzones, zoals de maagstreek, de taille,  
de dijen, de bovenarmen, de heupen en de kuiten.

De methode zorgt ervoor dat zowel het vetmetabolisme als 
de bloedsomloop en de lymfecirculatie geactiveerd worden 
en daardoor sla je twee vliegen in één klap. Je verliest 
de centimeters waar je ze graag ziet verdwijnen en zorgt 
meteen voor een grondige ontgifting van je lichaam.

Ile-des-Senses  |  0476 23 07 41  |  Eikendreef 33, Kapellen  |  www.ile-des-senses.be

Er goed 
uitzien

door

Ile-des-Senses

Sla twee vliegen in één klap

Een Weyergans High Care behandeling duurt 1 uur.  
Eén enkele behandeling kost 59 €, maar kies je een kuur 
van 5 behandelingen, dan betaal je slechts 250 €.

Wanneer te gebruiken?
- Detox
- Centimeterverlies
- Cellulite
- Huidverslapping

Wil je meer info?
Aarzel niet en mail naar info@ile-des-senses.be
of bel +32 476/23 07 41.



Binnenkort een 2e salon voor al 

uw schoonheidsbehandelingen!

Bel of kom vrijblijvend langs voor meer informatie.

De perfecte haarsnit 
en haarzorging voor  
de zomer!

Bredabaan 469, Brasschaat  |  03-4306272  |  0487-620801

The VIP Studio

Nicola
✂Openingstijden   

Di t/m za 9.00 - 18.00 uur.  
Donderdag avondservice:  
geopend van 9.00 - 20.00 uur.  
Maandag en zondag gesloten.

✂Bredabaan 180, Brasschaat  |  03 651 49 71   
www.lingeriean.be  |  info@lingeriean.be



LOOKING/GOOD

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES of zelfs pigment-
vlekken veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso geen 
geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag enkel 
deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, omgeven 
je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat het al te 
opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer heerlijk 
subtiel jouw favoriete geur!

De geur van
      de Z ome r
Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. 
We vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, 
kruidige parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.
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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.

Yasmien Beauty Artist 
Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377 | yasmien.cautereels@icloud.com Master in cosmetische en medische micropigmentatie

 Beauty Artist

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…

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”.

Brow art
Areola (tepelhof)
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Leeuw 23-07/22-08

Je gaat gebruikmaken van je 

ervaringen. Je gaat makkelijker om 

met stressvolle situaties en brengt 

wat meer tijd door met familie. Die 

zal je vast gemist hebben. 

Maagd 23-08/22-09

Het kan voorkomen dat je 

emotioneler bent dan normaal, 

maar luister altijd naar wat je hart 

te zeggen heeft. Blijf niet op één 

plaats, geniet van het reizen, 

de nieuwe avonturen en het 

sociale leven.  

Weegschaal 23-09/22-10

Neem niet te veel hooi op je vork. 

Zoek deze maand de natuur op, 

dat zal je goed doen.  

Schorpioen 23-10/22-11

Sta wat vaker stil bij alles en zet je 

gedachten op een rijtje. Ga er tussenuit, 

de natuur in of geniet van een massage. 

Verspil je energie niet aan mensen die 

het niet waard zijn. 

Boogschutter 23-11/21-12

Je leert in deze tijd veel nieuwe en 

interessante dingen. Spanningen en 

uitdagingen komen je tegemoet. Je komt 

harmonieus en krachtig over, dit is een 

uitstekende uitstraling om je liefdesleven 

in bloei te zetten.  

Steenbok 22-12/20-01

Deze maand stel je prioriteiten, je doet 

eindelijk alles wat jij echt belangrijk vindt. 

Maar je zult hierdoor een goede indruk

achterlaten.

Waterman 21-01/19-02

Let op wat goed is voor jou. Leef in 

het hier en nu en nergens anders. 

Gebeurte nissen waar je niets meer 

aan kunt veranderen, laat je gaan. 

Vissen 20-02/20-03 

Let op! Deze maand staat er iets op je 

te wachten wat je niet ziet aankomen.

Blijf vechten voor wat je waard bent.  

Ram 21-03/20-04

Er breekt een gelukkige tijd aan, niet 

alleen in je werk maar ook in relaties. 

Geniet ervan met volle teugen. Wees 

niet verdrietig of boos als de taak niet 

af is, dat kan iedereen overkomen. 

Stier 21-04/20-05

Je zit deze maand vol met interessante 

ideeën, gebruik ze goed! Doe geen 

activiteiten die je zelf niet leuk vindt. 

Probeer een nieuwe stap te zetten in 

je relatie.

Tweelingen 21-05/20-06

Er breekt een keerpunt aan in je leven, 

je bent in staat om je doelen te gaan 

bereiken! Geef je partner wat extra 

aandacht, dat zal zeker op prijs 

gesteld worden. 

H O R O S C O O P
KREEFT 21-06/22-07
De sterren staan op een gunstige 
positie, je bent op een plaats vol 
positiviteit en energie. Deze maand heb 
je de kans om vooruitgang te boeken 
op je werk.
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Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr� f
Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN

kidspr� f
HOUD BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD
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34TH INTERNATIONAL DANCE COURSE 
ANTWERP
T/M 7 JULI 2018
De International Dance Course Antwerp biedt 
sinds 34 jaar een professioneel onderricht 
voor de amateur en professionele dansers en 
docenten. Er zijn zeker lessen voor jouw niveau 
en leeftijd! Tijdens de stage worden elke dag 
meer dan 40 opbouwende danslessen gegeven.
De lessen hebben elke dag plaats en dit 
gedurende 8 dagen. Het doel is techniek bij te 
brengen op een leuke manier. Ben je beginner, 
gevorderd, semi-professional of professional? Er 
zijn lessen voor iedereen!

Wanneer: t/m 7 juli 2018  
van 10:00 tot 17:00
Waar: Meistraat 2 2000 Antwerpen
www.dansstage.be

FIESTA EUROPA ANTWERPEN
18 T/M 22 JULI 2018
Fiesta Europa, de gezelligste en authentiekste 
Europese sfeermarkt, toert rond in Vlaanderen 
en omstreken.
Op 18, 19, 20, 21 en 22 juli strijken 
de marktkramers van de Europese 
specialiteitenmarkt Fiesta Europa neer in 
Antwerpen. 
Het bonte gezelschap brengt naar goede 
gewoonte allerhande culinaire specialiteiten en 
ambachtelijke producten mee uit alle hoeken 
van Europa.
Uiteraard genieten we ook weer van een natje en 
een droogje op ons terras met Live muziek.
Ook de kleinste rakkers kunnen zich weer 
uitleven op onze springkastelen.

Nieuw dit jaar is de avondmarkt op 18 juli: 
die avond kunnen de bezoekers tot minimum 
22u00 genieten van alle lekkers en moois.

Wanneer: 18 t/m 22 juli 
Waar: Groenplaats 2000 Antwerpen
Tarief: Gratis
www.fiestaeuropa.eu
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ZONDAG 29 JULI
'Lambermontmartre aan het Museum' is een 
internationale ontmoetingsplaats voor schilders, 
tekenaars en fotografen. Onder kleurrijke 
parasols tonen honderden exposanten hun 
werk. In 13 jaar groeide de markt uit tot een van 
Europa's grootste schildersmarkten. De markt 
trekt duizenden bezoekers en honderden 
exposanten. De sfeer is ongedwongen, 
nonchalant, à la Montmartre.
Live muziek, musette, accordeon en een 
zuiderse bar zorgen voor een zomerse ambiance 
rond het museum. 

Zondag 29 juli van 12.00 tot 17.00
Waar: Leopold de Waelplaats 2000
Tarief: Gratis
www.lambermontmartre.be

DE VROEMFABRIEK
SPORT & RECREATIE IN EDEGEM
Tijdens de zomermaanden kun je hier lekker 
rondcrossen op elektrische crossbikes! 
Kijk voor meer informatie op:  
www.facebook.com/DeVroemfabriek

ERLA AIRSOFT FACTORY
SPORT & RECREATIE IN EDEGEM
Erla Airsoft Factory, met 10.000 m2 het grootste 
airsoft terrein van de Benelux waar iedereen 
avontuur, spanning en actie wil beleven!  
Kijk voor meer informatie op:  
www.facebook.com/erlapewpew
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Bredabaan 777, 2930 Brasschaat 
03/272 06 77  |  www.fitentan.be

Bodysculptor is een unieke, 
gepatenteerde & medisch 
erkende afslankingsmethode. 
Bodysculptor is uniek dankzij 
het gebruik van Extreem Lage 
Frequentie. De natuurlijke 
afbraak van vetten, de 
lipolyse, wordt hiermee 
gestimuleerd, ook nog lang 
na de behandeling. De 
behandeling is bovendien zalig 
en relaxerend! 
650 kcal per sessie
12 x 30 min. zalig relaxen
6 cm verlies aan taille
Kuur van 4 tot 6 weken.

30 minuten bodySculptor 
betekend een verbruik 
van ca. 650 kcal!

30 minuten bodySculptor Kom
langs voor een gratis proefsessie 

t.w.v. € 60,-
Gratis proefsessie

aanvragen via website

Bredabaan 424, Brasschaat  |  03 653 10 53
info@bloemenatelierbaccara.be
www.bloemenatelierbaccara.be

Bloemenatelier Baccara
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wijnen 
rund 
gevogelte 
saladesBredabaan 443, Brasschaat

 03 / 651 .86 .08  |  www.keurslager-demeulder.be


Brasschaat-centrum 

Maak kans op een:

All-in BBQ pakket 
voor 4 personen

t.w.v. € 67,60

www.keurslager-demeulder.be

Barbecuepakket 
all-in met:
• Barbecueworst

• ½ gemarineerde 

kipfilet 

• Steak

• Scampi-brochette

• Groente-assortiment

• Sausjes
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De Beobank Visa  
of Mastercard Student 
kredietkaart
✔ Voor studenten aan een Belgische  
 hogeschool of universiteit

✔ Aangepaste kredietopening van 750€ 

✔ Gespreid terugbetalen

✔  Eerste jaar 5 euro cadeau

Welkom bij Beobank
Bredabaan 342,  
2930 Brasschaat  
03/650.20.50  
brasschaat@beobank.be

Beobank NV | SA 

Kredietopening, onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier en mits wederzijds akkoord. Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 31/05/2018. Na de eerste aankoop met je kaart (op 

voorwaarde dat je die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart) stort Beobank 5 euro op de rekening van je kredietkaart. Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA  Member of Crédit Mutuel Nord 
Europe | Kredietgever | Gen.Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel | BTW BE 0401. 517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 | FSMA 19688 A

Let op, geld lenen kost ook geld

Kim De Wit, Kantoordirecteur | Rika 
Beauprez, Adviseur particuliere 
klanten | Kristel Van Craenenbroeck, 
Relatiebeheerder particuliere klanten

We zijn er voor u elke werkdag van 9tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op 
dinsdag zelfs tot 18.30 uur. Wij ontvangen 
u ook graag op afspraak. U belt gewoon 
03/650.20.50 en dan is dat meteen 
geregeld.

Brasschaat_CARDS_Student_33806.indd   1 06/06/18   14:58
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