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Pure luxe en totale ontspanning bij

Op Sani Resort in Kassandra kun je genieten van pure luxe en 
totale ontspanning. Het personeel is vriendelijk en staat garant voor 
persoonlijke topservice. Het resort bestaat uit vijf verschillende hotels 
met allemaal een eigen sfeer en uitstraling: Sani Beach Hotel, Sani 
Club, Porto Sani, Sani Dunes en Sani Asterias. Sani Asterias is een 
intiem boutique hotel met ruime suites en een hoog serviceniveau. Het 
hart van het resort is de haven Sani Marina. Hier vind je een boulevard, 
vele boetieks en 24 verschillende klassevolle restaurants en bars.

Met ons gezin verblijven wij de eerste 
dagen in het Sani Beach Hotel met 
prachtig uitzicht op de zee. Het is 
mogelijk om full-board of half-board te 
boeken. De ruimte en rust zijn zelfs bij 
volledige bezetting voelbaar. De kwaliteit 
en de service zijn bovendien uitstekend. 

Na een paar dagen in het Sani Beach 
Hotel verhuizen we naar Porto Sani. We 
betrekken een geweldig luxe appartement 
met twee slaapkamers en de service is 
helemaal ongekend. Alles is tot in de 
puntjes geregeld, echt overweldigend. 
Alles klopt tot in de kleinste details. In 

BRUISEND/BEZOEK

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe en totale ontspanning bij
Resort

het appartement staat een fl esje bubbels 
klaar met fruit en chocolade. De minibar is 
gevuld met luxe producten. Onze kamer 
wordt twee keer per dag opgeruimd en 
bij het zwembad kun je gebruikmaken 
van een handdoekenservice. Het ’dine 
around’ concept op het resort is zeer leuk 

om te doen. De beste maanden om 
het resort te bezoeken zijn april, mei 
en in het naseizoen september en 
oktober. Wat ons betreft is dit resort 
een van de beste plekken waar wij 
zijn geweest. Er zijn meer mensen 
die deze mening delen. Sani Resort 
is in 2017 uitgeroepen tot ‘The best 
Europeaan hotel for families’ en 
meermaals verkozen tot het beste 
hotel van Griekenland.

Hartelijk dank Sani Resort en tot 
de volgende keer.  Marcel, Lea, 
Lorenzo, Tessa en Lidyano Bossers
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Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Koel Rent en Lutgart Smekens, die je vertellen 
waar zij hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen

Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?
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Huur wat extra koelte
Toen onze dochter 3 jaar 

geleden huwde en een 
koelaanhangwagen diende te 

gaan huren, ging er bij ons een 
belletje rinkelen dat er in het 

noorden van Antwerpen toen 
weinig tot geen firma's waren 

die zulke verhuring deden. De 
kogel was door de kerk en 

Koelrent was geboren.

Hoe zijn jullie met het idee gekomen om dit concept uit  
te brengen?  
Verscheidene jaren hebben we gezocht naar een manier om terug 
een eigen zaak op te starten. Dit was geen makkelijke klus vermits er 
een grote verscheidenheid is in artikelen en diensten.

Onze koelaanhangwagen kan voor vele doeleinden gebruikt worden: 
voor allerlei privéfeesten, zoals een BBQ, party, huwelijksfeest, 
recepties, tuinfeest, communie- of lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest of babyborrel. Ook bedrijven kunnen bij 
ons terecht, denk hierbij aan: schoolfeest, personeelsfeest, catering, 
braderij, parkfeesten, evenement, jeugdbeweging voor hun kampen, 
firma’s die tijdelijk een koeling nodig hebben tijdens een verbouwing 
of in geval van een noodsituatie door het uitvallen van de 
koelinstallatie.

Hoeveel dagen kan je dit huren?  
Je kan deze per dag, per weekend, per midweek, per week,  
per maand of zelfs langdurig huren.

Wat zijn de kosten voor één dag of een weekend?  
Voor 1 dag kost dit 80 euro exclusief btw (gebruik +/- 24u), voor een 
weekend kost dit 100 euro (gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). Voor langere periodes wordt er een passende offerte 
opgemaakt.

Wat kan je er allemaal in bewaren?  
Je kan er allerlei voeding en drank koel in bewaren. Je moet het 
bekijken als een grote koelkast. Hij koelt van +3° tot +6°. De 
afmetingen bedragen (in centimeters): lengte 250, breedte 130 en 
hoogte 150.

Al vanaf 

80 euro  

per dag!
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We houden ervan om met onze klanten een goed contact op 
te bouwen en houden er dan ook van om onze 
koelaanhangwagen steeds netjes, proper en tiptop in orde 
aan hen af te leveren. Wij staan steeds paraat om hem te 
helpen bij een koelingsprobleem en zijn daarom 7 dagen per 
week bereikbaar. Mochten we toch onverwacht onze telefoon 
niet aannemen, spreek dan gerust een berichtje in en wij 
contacteren u zo spoedig mogelijk terug. We zijn ook te 
vinden op facebook of raadpleeg onze website. Ook vragen 
per mail trachten we zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

Mochten er toch nog vragen zijn aarzel dan niet ons  
te contacteren!

BRUISENDE/ZAKEN

Koel Rent  |  Steenovenstraat 56, Berendrecht  |  0468 288 296  |  info@koelrent.be  |  www.koelrent.be

De voordelen zijn:  
- compact formaat  
 (kan in een garage geplaatst worden)  
- werkt op 220V netstroom  
- kan vervoerd worden met rijbewijs B  
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw eigen koelkast  
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen 
 
Heeft u geen trekhaak, dan bieden wij de service om  
onze koelwagen te leveren mits overleg.



voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 
in het interieur met exclusieve kaarten, 

posters en wallpaper collecties. 
Het eigenzinnige, botanische en moderne 

behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

Juweeltje
 

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 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

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

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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voor je  interieur

TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt een en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWSSHOPPINGSHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten 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 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win
 van Nederland Bruisten 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 

Wielerkoffer in de kleuren van 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Barbecueën is de laatste jaren enorm populair geworden. Het buiten koken geeft een gevoel 
van vrijheid, zowel voor de kok als voor de genodigden. Saïd van Catering De Smaak speelt 
hier dan ook graag op in. Hij werkt niet enkel met het populaire Big Green Egg maar beschikt 
eveneens over de nieuwste trend: de Ofyr barbecue. 

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

catering & events

BRUISENDE/ZAKEN

De houtgestookte vuurschaal is een echte blikvanger en 
het ronde ontwerp zal ervoor zorgen dat uw gasten een 
ganse avond rondom de barbecue zullen keuvelen en 
genieten van al het lekkers dat Catering De Smaak met 
veel plezier en toewijding voor u zal bereiden.
Of het nu gaat om een heerlijk stuk entrecôte, gamba’s of 
gemarineerde kipsatés, alles wordt met de gekende zorg 
en toewijding bereid. Een diversiteit aan huisgemaakte 
slaatjes, sauzen, brood en bijgerechten wordt u 
aangeboden op aparte buffetten.
 
 Alle benodigdheden zoals borden en bestek worden 
meegebracht zodat u zich nergens zorgen over hoeft te 
maken. Zoals Catering De Smaak steeds de laatste trends 
volgt in de keuken, zo volgen zij deze ook in de aankleding 
van uw feest. Qua tafelgerei heeft u dan ook een zeer 
uitgebreide keuze: u kan werken met standaard wit 
hotelporselein maar ook het luxueuze vaatwerk van 
Pascale Naessens of Sergio Herman kan uw feesttafel 
opfleuren.
 
Wie iets te vieren heeft deze zomer hoeft dus niet verder 
te zoeken. Laat het team van De Smaak uw feest 

opwaarderen met een gezellige barbecue of een ander 
concept volledig naar keuze.
 
Heeft u een feest in het verschiet, maak dan eens 
kennis met Saïd en zijn team en vraag een vrijblijvende 
offerte. Wij maken u graag een voorstel 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.

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
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Onze Artillerie bruist



COLUMN/LUTGART SMEKENSCOLUMN/LUTGART SMEKENS

We reizen terug in de geschiedenis.

In 1820 wordt door Willem, Koning der Nederlanden, een garnizoen ondergebracht 
in de Citadel van Antwerpen met een oefenterrein in de “Brescaatse heide”. Zo 
verschijnen in Brasschaat militaire mannen in uniform, zespaardenspannen en 
lichte- en zwaardere kanonnen. In 1830 wordt België onafhankelijk en komt de 
Artillerie regelmatig naar Brasschaat voor schietoefeningen. In 1852 worden gronden 
aangekocht en gebouwen opgericht.
Baron de Beelen had een groot park aangelegd met stervormige en ruitvormige 
dreven als een grote veelhoek. Het oefenterrein ligt achter deze veelhoek.
Veelhoek betekent in het Frans “polygone”. De voertaal in het leger was in die tijd 
Frans en door de tijd heen gaat men dan ook spreken van het “Kamp van 
Polygoon”.

In 1852 ontstaat dan de parochie van Maria-ter-Heide en sedert dan worden de 
namen 'Polygoon' en 'Maria ter Heide' door elkaar gebruikt.

Ik mag op bezoek bij Luitenant-kolonel Quentin Van Kerckhoven.
Sinds juni is hij bevelvoerder over het Bataljon Artillerie met vestigingen in 
Nieuwpoort en Brasschaat. Een hele verantwoordelijkheid, want alleen in 
Brasschaat zijn ongeveer 500 manschappen gekazerneerd.
Luitenant-kolonel Van Kerckhoven heeft er al een indrukwekkende 
carrière opzitten, met o.a. met deelnames aan vredesmissies in Kosovo 
en Afghanistan.
Het Kamp leeft nu nog volop en in oktober beginnen een 40-tal nieuwe 
jongeren hier aan hun basisopleiding. De kolonel heeft grootse plannen om 
de inwoners van Brasschaat te betrekken bij het Kamp.

Het Bataljon Artillerie organiseert op 27 en 29 september een Military 
Obstacle Course waaraan ook de burgers mogen deelnemen.
Aan de moedigen onder ons… Hou dus 29 september vrij voor uw deelname 
aan het hindernissen parcours, samen met de Artillerie van Polygoon.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Onze Artillerie bruist
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HET NIEUWE MAZDA-GAMMA  
STAAT KLAAR IN DE SHOWROOM.

 3,8 – 7,2 (l/100 km) NEDC  99 – 164 (g/km) NEDC
Geef voorrang aan veiligheid. Milieureglementering (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.

Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeelde modellen in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal: Mazda MX-5 Roadster 
SKYCRUISE, Mazda CX-5 SKYCRUISE, Mazda CX-3 SKYCRUISE, Mazda2 SKYCRUISE, Mazda6 Wagon SKYCRUISE en Mazda3 Hatchback 
SKYCRUISE. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv, Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. 
Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

Een premium gezinswagen, een veelzijdige SUV of liever een trendy stadswagen? Dan vindt u beslist het 
gedroomde model in ons gamma. Maar maakt u gerust zelf uw keuze tijdens een bezoek aan de showroom.

Ontdek alle nieuwe modellen in primeur bij uw Mazda-verdeler!

MAZDHOC8W580_Gammabromure.indd   1 16/08/2018   13:42
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Garage Gwijde
Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com
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DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.
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Het perfecte kader bij Kwadraat



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, 
geboortekaartjes 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.”  

KLANTEN VAN OVERAL
“Wij bestaan al 25 jaar en mogen ons ondertussen 
een gevestigde waarde in Ekeren en ver daarbuiten 
noemen. We krijgen klanten van aan de kust tot in 
Nederland. De prijzen liggen in andere streken 
soms hoger dan bij ons. In Antwerpen hebben we 
veruit de grootste keuze aan lijsten, wat alom 
geweten is. Van barok tot strak aluminium in alle 
mogelijke kleuren en vormen”, aldus Dominick.

Geestenspoor 17, 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 EENS ZIN OM EEN WERK TE LATEN 
INLIJSTEN? KOM DAN ZEKER EENS LANGS!
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PERSOONLIJK ADVIES

MAATWERK

ITALIAANS DESIGN 

GESCHENKEN

VERLICHTING

SALONS

TAPIJTEN

TE L+32 (0 )35009422   •  ERTBRANDSTRAAT 284   •   2950 KAPELLEN    •   www.jdv.nu  •   info@jdv.nu 

T O T A A L I N R I C H T I N G
JOIE DE VIVRE
J D V

950 M²   
WOONINSPIRATIE

S T O F F E N

Z I T C O M F O R T

D E S I G NB I J Z O N D E R E 
I T E M S

D E C O R A T I E

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

M A A T W E R K

950 M²   
WOONINSPIRATIE

Z I T C O M F O R T

advertentie bruist 8.indd   1 12/08/2018   14:36:55



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_spring.indd   2 05-04-17   14:24
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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

    

 

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!



BINNEN/BUITEN

Dog Days is een vrolijke, romantische 
komedie die het leven van een aantal 
hondenbezitters en hun fl uffy dierenvrienden 
in Los Angeles volgt. Vanessa Hudgens, Eva 
Longoria, Nina Dobrev en Finn Wolfhard zijn 
te zien in de aaneenschakeling van verhalen 
waarin honden de rode draad vormen. Een 
uitbundig honden verjaardagsfeestje, een 
zoektocht naar een spoorloze hond, een 
hond adopteren vanwege een crush op de 
dierenarts en een ‘honden date’; de brave 
viervoeters zorgen voor bijzondere 
ontmoetingen, vriendschappen en romances!
DOG DAYS is nu te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
30E OPEN
MONUMENTEN DAG

FILMPJE KIJKEN
DOG DAYSD

OP ZONDAG 9 SEPTEMBER is 
het weer Open Monumentendag. 
Het grootste culturele eendags-
evenement van Vlaanderen. Maar 
liefst de helft van al het Vlaamse 
werelderfgoed doet de deuren open 
tijdens de 30e verjaardag van Open 
Monumentendag! 
Kies uit alle activiteiten je grootste 
favorieten en stel zo je persoonlijke 
programma samen.
Zondag 9 september

Meer informatie vind je op 
www.openmonumentendag.be 
of like de Facebookpagina
@openmonumentendag. Dan blijf je 
helemaal op de hoogte, ook over 
alle monumenten in je eigen regio.

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nl

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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Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend 
open van 8u tot 18u behalve op donderdag. 

Op zon- en feest dagen open tot 12u30.


Brasschaat-centrum 

Keurslager De Meulder
Het lekkerste gehakt bij

Gehaktvlees is één van de paradepaardjes in ons gamma en je vindt bij ons diverse 
soorten. Voor de productie van ons gehakt maak ik enkel gebruik van Belgisch 
vlees. Het Belgische vlees is van topkwaliteit. 

Controle - De kwaliteit van ons gehakt begint al bij de ontvangst van ons vers vlees. Bij levering controleer ik de 
temperatuur van het verse vlees, of het transport op een hygiënische wijze verlopen is en of de temperatuur van de 

vleesproducten de 4°C niet overschrijdt. Dit is een zeer belangrijke controle, want alles begint bij de 
ontvangst van correcte grondstoffen om een lekker, kwaliteitsvol product te maken.

Bereiding - Bij de bereiding van het gehaktvlees hanteer ik de hoogste hygiënische normen.
Ik zie er op toe dat de koude keten niet wordt onderbroken. Voor het kruiden van het gehakt werk 
ik uitsluitend met hoogwaardige kruiden. Regelmatig worden van onze gehaktproducten ook stalen 
geanalyseerd in een labo zodat ook de bacteriologische kwaliteit is gegarandeerd. 

Uiteraard voldoen al onze gehaktproducten aan de wettelijke voedingswaardenormen.

vleesproducten de 4°C niet overschrijdt. Dit is een zeer belangrijke controle, want alles begint bij de 
ontvangst van correcte grondstoffen om een lekker, kwaliteitsvol product te maken.

Bereiding - Bij de bereiding van het gehaktvlees hanteer ik de hoogste hygiënische normen.
Ik zie er op toe dat de koude keten niet wordt onderbroken. Voor het kruiden van het gehakt werk 
ik uitsluitend met hoogwaardige kruiden. Regelmatig worden van onze gehaktproducten ook stalen 
geanalyseerd in een labo zodat ook de bacteriologische kwaliteit is gegarandeerd. 

Uiteraard voldoen al onze gehaktproducten aan de wettelijke voedingswaardenormen.

Als Keurslager sta ik garant voor de kwaliteit van 
al onze producten en in het bijzonder voor ons 

lekker gehaktvlees. Voor al uw vragen over de 
samenstelling en/of allergenen sta ik u graag 

te woord. Smakelijk!
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Het lekkerste gehakt
- komt van uw KEURSLAGER -

In de week van 17 tot 23 september kunt u deelnemen
aan onze unieke spaaractie.

Per aankoop van € 10,- ontvangt u een bonnetje 
dat u de week daarop kunt inruilen voor  

100 GRAM GRATIS GEHAKT.

Dus hoe meer u koopt, hoe meer u 
kunt genieten van het lekkerste 

gehakt van uw Keurslager!

Dan zien we je graag binnenkort!

De bonnetjes kunt u inleveren van
24 t/m 30 september 2018

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

Keurslager De Meulder
Het lekkerste gehakt bij
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1. Coconut Water Hydration Oil van OGX, € 10,99  www.ogxhair.com
2. NIVEA SUN UV Face Moisture Mousse SPF 50+, € 13,49  www.nivea.be

3. La Vie est Belle limited edition Lady in Pink van Lancôme, € 99,-  www.lancome.nl 
4. Rouge Pur Couture The Slim van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

5. Lancaster Tan Maximizer Regenerating Milky Gel After Sun for face and body van Lancaster, € 31,-  www.lancaster.com

Heerlijk Nazomeren
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Kon het maar eeuwig zomer zijn! Maar dat 
gaat helaas niet. We kunnen natuurlijk wel 
met de leukste producten het zomergevoel 
wat langer vasthouden. En dat nazomeren; 
dat mag hééééél lang duren!

6. Ice Watch, € 99,-  www.ice-watch.com  
  7. Acqua Aromatica Spray Profumo di Energia van Collistar, € 48,49  www.collistar.com

8. Kallas Hat van Barts, € 34,99  www.barts.eu
9. Terracotta Sous Les Palmiers van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.com

10. Born to Run Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 51,-  www.iciparisxl.be

Nazomeren
9

10

86

7
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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



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
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Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERMERKKLEDING  |  SPOORLAAN 128, OISTERWIJK  |  013-7620920  
WWW.LO-LA.NL

Open van di t/m za 

10.00 - 18.00 uur

Altijd open op 

WWW.LO-LA.NL
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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
Oostendse vissoep met rouille      Toast boerenpaté met uiencompote      Club toast met kip en spek       Wildkroket        

Hoofdgerechten
Mosselen - Natuur / Witte wijn/Look / Provençale       Kip “Tikka Massala” met rijst      Gehaktballetjes met selder in tomatensaus     Ierse zesrib “Robbespierre”       Gegrilde gamba’s met tomatensalade      Ossobucco met pasta       Kalfsentrecôte met fijne groenten      Koolrabi met wilde eend en eekhoorntjesbrood

Struisvogel met peper-roquefortsaus en appel
Falafel met hummus
Hamburger buns

Salades
Salade met geitenkaas in krokant spekfrakske 
Caesarsalade (IJsbergsla, kip, croutons, ansjovis, parmezan) Salade met scampi, tomaat en basilicum  

elk seizoen nieuwe suggesties



NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland

BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Meer informatie over de mooiste reizen naar Lapland vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.kristofsreistips.be

Lapland
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03 664 75 68 • WWW.VANHAVERE.BE

 
Eén luidspreker, 
oneindige mogelijk-
heden. De P9 is een 
perfecte oplossing voor 
muziekliefhebbers die 
op zoek zijn naar een  
veelzijdig luidspreker- 
systeem met een high- 
fidelity geluidsweergave, 
met Bluetooth, krachtige 
batterij en weerbestendig.

                        9 
exclusief bij 
Van Havere 

€ 999

Speciaalzaak TV-Hifi-Audio-IT-Domotica
Hoevensebaan 99 - Essenhoutstraat 52, 2950 Kapellen
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Bewuste keuze
“We hebben bewust voor Italiaanse wijnen uit Piëmonte 
gekozen omdat mijn familie van moederszijde uit deze regio 
komt. Al van kindsbeen af bracht ik daar alle vakanties door. 
Zo ben ik langzamerhand gehecht geraakt aan al het moois 
dat deze regio te bieden heeft. Zeker op culinair vlak met 
bijbehorende wijnen is Piëmonte echt top.”

Kwalitatief hoogstaande wijnen en druivensoorten
Wij willen onze klanten een onbekende regio van Italië laten 
ontdekken. Onze wijnen en druiven hebben een groot 
bewaar-potentieel en je treft ze niet aan in een grootwarenhuis 
of op de wijnkaart van een horecazaak. Ook willen we graag 
de wijnproducenten, met wie we intussen ook een hechte 
vertrouwensrelatie hebben opgebouwd, helpen om hun  
producten bekender te maken.”

Passie delen
“Doordat ik zelf Piëmonte en onze wijnproducenten door en 
door ken, breng ik graag deze passie over naar onze klanten. 
Mensen samenbrengen en laten genieten van nieuwe 
ontdekkingen, daar willen we voor gaan!” 

Klanten een onbekende regio 
van Italië laten ontdekken en  
een uniek aanbod van wijnen 
uit niet toeristische streken 
aanbieden. Dat is waar La 
Cascina voor staat. Aan het 
roer staan Anje Schoonbaert 
en Paul de Gussem.

De liefde voor Italiaanse wijnen
BRUISENDE/ZAKEN

ONLINE WIJNSHOP LA CASCINA 
BESTELLEN VIA WWW.WIJNENLACASCINA.BE
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN OP 7

Ben jij een wijnliefhebber die bewust kiest voor 
degelijkheid en kwaliteit? Schrijf je in voor een 
van onze wijndegustaties. Meer informatie op 
onze website.

Klanten een onbekende regio 

een uniek aanbod van wijnen 

“Onze wijnproducenten zijn 
echte specialisten. 

Dat proef je in je glas!”



TROUWSPECIALIST 

  grati  grav re
ge er na i eerd ge en

 v r aarden in de in e

Bij afgifte van deze advertentie



LOOKING/GOOD

GEBRUIK EEN HAARMASKER. Geef je haar regelmatig, 
zeker na de zomer, een heerlijk maskertje om te 
herstellen en masseer de puntjes in met wat olie. Het 
beste is om aan het eind van de zomer je haren weer 
even te laten bijpunten, zodat je met een frisse start het 
nieuwe seizoen in gaat. 

GEBRUIK ZILVERSHAMPOO om steeds weer een stapje 
dichter bij je natuurlijke haarkleur te komen. De zon, het 
chloor, het zout en de hitte zijn funest voor jouw mooie 
lokken. Donker haar krijgt een oranje gloed en blond 
haar wordt zelfs groenig. De oplossing hiervoor is een 
paarse shampoo of conditioner (zilvershampoo).
 
SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN met koud water. 
De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, waardoor de 
voedende producten van je natuurlijke shampoo langer 
aanwezig blijven in de haarzakjes en bij de hoofdhuid.

FÖHNEN EN STYLEN is nooit goed voor haar. Het is zelfs 
gezonder je haar te laten drogen aan de lucht. Dep het 
lichtjes met een handdoek en laat het vervolgens drogen. 
Wil je toch graag je haar in model stylen? Gebruik dan 
een heat protection die jouw haar beschermt tegen de 
hitte van je föhn of styling tools.

Wat doet     met je haar?Z on
Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te verduren 
gehad met ultraviolette straling en hitte. Bruist geeft tips om je haar 
weer gezond te krijgen na deze zomer vol zonnestralen en zout water.

TROUWSPECIALIST 

  grati  grav re
ge er na i eerd ge en

 v r aarden in de in e

Bij afgifte van deze advertentie
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reiniging van
 • ramen
 • dakgoten
 • rolluiken
 • veranda’s

Iependreef 3, 2950 Kapellen
ynaxsi@gmail.com

0473/70 86 81
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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 

Handelsstraat 29, Essen | +32 (0)3 667 20 47  
www.vanhooydonckessen.be

KNIPBON!
Gratis onderhoudsproduct bij 

afgifte van deze bon 
bij aankoop van min. € 150,- aan tegels

Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  +31 62 90 555 41  |  www.titambire.nl

Like ons op 
www.facebook.com/Brasschaat.Bruist



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

Natuurlijke schoonheidszorgen
Leemputweg 63, 2930 Brasschaat
Tel. 03 448 14 38

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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Een nieuw seizoen betekent in veel 
huishoudens ook dat er weer even 
een frisse wind door het huis waait. 
Tijd dus voor de grote najaars schoon-
maak waarna je je huis weer in 
herfstsferen onder kunt dompelen. 
Zolang het kan genieten we buiten 
namelijk nog volop van het zonnetje, 
maar zodra de herfst inzet, het buiten 
kouder wordt en de blaadjes van de 
bomen vallen, willen we eigenlijk 
weer niets liever dan gezellig binnen 
cocoonen. Daar kun je dan ook maar 
beter vast op voorbereid zijn.

NATUURLIJKE MATERIALEN EN WARME TINTEN
Haal de warme kleedjes en plaidjes weer van zolder of uit de kast, 
check hoe het gesteld is met je voorraad kaarsen en vul deze 
eventueel nu al aan en vervang alvast alle zomerse, kleurrijke 
accessoires door accessoires van natuurlijke materialen en in 
warme tinten. De lantaarns die je tijdens de zomer in je tuin had 
staan voor wat sfeerverlichting tijdens die lange, zwoele zomer-
avonden, kun je eventueel een poetsbeurt geven en ze vervolgens 
naar binnen halen voor wat meer sfeer in huis. Let er dan overigens 
wel goed op dat de onderkant hiervan niet te heet kan worden om 
brandgevaar te voorkomen.

Eigenlijk willen we er nog niet aan denken, maar helaas laat de herfst niet heel lang meer 
op zich wachten. Hoewel sommigen zich juist verheugen op dit jaargetijde met al zijn 
mooie kleuren en veranderingen in de natuur, houden de meeste mensen het liefst toch 
nog even vast aan het zomerse gevoel. En terecht! Maar dat betekent niet dat je nog geen 
voorbereidingen kunt treffen voor de naderende herfst...

Haal de Herfst
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BEN JE EEN VAN DE GELUKKIGEN MET 
EEN OPEN HAARD IN HUIS? Leg dan de focus 
in je interieur hier weer wat meer op dan in de zomer 
waarschijnlijk het geval was. Wat kussens eromheen, 
een stapeltje hout ernaast en je komt vanzelf in de 
herfstmood. Geen echte open haard? Geen probleem! 
Ook een gas haard of bijvoorbeeld een elektrische 
haard kan voor heel wat sfeer in huis zorgen.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE IN
HUIS. Sowieso gezond, maar een woning die goed 
geventileerd wordt, warmt ook nog eens beter op. 
Wel zo handig dus als het buiten wat kouder wordt 
en de verwarming weer aangaat.

BRUIST/WONEN

in huisHerfst
ZODRA DE HERFST INZET, WILLEN 
WE NIETS LIEVER DAN GEZELLIG 
BINNEN COCOONEN
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Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

0032-3-6058485  |  www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 
naam. Deze zaak draagt een mooie geschiedenis en 
dat weerspiegelt zich in de karaktervolle brasserie. 
Bovendien hangt er een gezellige sfeer, krijg je een zeer 
hartelijke ontvangst en bieden zij uitstekende service!

Zie je een bezoek aan ’t Koetshuis ook zitten? 
Bezoek de website voor meer informatie of loop 
eens gezellig binnen!

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

Kristine Sas  |  Boskapellei 45, Brasschaat
kiwifashion31@gmail.com  |  0485-53 14 25

Handmade  
Naaiatelier

• slechts 1 adres voor al je kleding op maat
• gespecialiseerd in bruids- en suitekleding, 

feestkleding en communiekleding
• unieke ontwerpen met oog voor 

persoonlijke inbreng en stijlvol advies

Een gezellige 

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

44



Driehoekstraat 2, 2180 Ekeren  |  +32 36052052  |  info@annekejanneke.be  |  www.annekejanneke.be

Kom zeker eens kennismaken.
Wij helpen jullie graag met het kiezen 

van al die leuke spulletjes,
voor jullie kleine wonder.  

Hopelijk tot binnenkort!

Geboortelijsten
Baby- en kinderkleding

Deco
Speelgoed
Babyuitzet

Wij zijn verhuisd naar Ekeren, 700m2 winkelplezier met 
 veel parkeerplaatsen. Parking achteraan winkel, 

 Jozef de Weerdtstraat 10, 2180 Ekeren.

Kom zeker eens kennismaken
Hopelijk tot binnenkort!



Bredabaan 180, Brasschaat 
03 651 49 71www.lingeriean.be   

info@lingeriean.be

Bij Lingerie An kun je terecht 
voor BH’tjes van AA’tjes tot...

Koop je je eerste bh bij ons? 
Dat vieren we met een Xtra cadeautje!

Voor jou en diegene die je vergezelt,  
een onvergetelijk moment! 

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!

BUSY/LIZYNaaisalon

OPENINGSTIJDEN
 

Ma t/m vrij

09:30 - 18:30 uur
 

Zaterdag 

10:00 - 18:00 uur



Exclusief bij Ile-des-Senses

Waarom zou je kiezen voor TDA?
• Actieve stoffen worden zonder naalden of 

chemische toevoegingen in de diepste huidlagen 
ingebracht.

• Al na één enkele sessie van amper 30 minuten, 
die aanvoelt als een zachte massage, merkt u het 
verschil.

De mogelijke toepassingen voor TDA zijn legio:
• Verbetering van droge huid, vette huid, vale huid, 

stresshuid en rokershuid.
• Tegengaan van vorming van droogtelijntjes, 

kraaienpootjes, huidschilfers, …
• Vervagen van walletjes, kringen en donkere randen 

om ogen.
• Behandeling van eczeem, couperose en 

koortsblaren.

Kortom je hele gelaat krijgt een jongere, frissere 
uitstraling.

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

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

Er goed 
uitzien

door

Ile-des-Senses

TDA: spitstechnologie ten dienste van je schoonheid



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 de beste Indisch 
keuken van de stad.

We heten u dan ook van  
harte welkom bij  
Sartaj Indian Restaurant!

Ervaar  de smaak  van Indisch eten!

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 sluitingsdag

PROEF ONZE 
KLEIPIKKERS

Gust, Juliette 
en Charel

Een heerlijke voedzame 
boterham van een unieke 
mengeling van granen, 
zaden en pitten.
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Weegschaal 23-09/22-10

Maak je niet te veel zorgen, er komt 

vanzelf een oplossing voor het 

probleem dat je al heel lang 

meedraagt. Houd je niet in, het 

initiatief zal toch uit jezelf moeten 

komen.

  

Schorpioen 23-10/22-11

Een maand vol met zelfvertrouwen. 

Je legt meer contacten met andere 

mensen, je voelt je gelukkig en dat 

straal je ook uit. Bezoek je favoriete 

restaurant. Er is niets mis mee om 

terug te gaan naar een goede plek. 

Boogschutter 23-11/21-12

De dingen die deze maand 

gebeuren kunnen interessant zijn. 

Leer hiervan, het is goed om dit 

mee te nemen voor in de toekomst. Het is 

tijd om je kleding uit te zoeken, als je kast 

echt vol is. 

Steenbok 22-12/20-01

Laat je emoties even achterwege en gebruik 

je verstand. Een evenwichtige levensstijl is 

wat je nu nodig hebt. Werk eerst alle 

problemen weg die echt belangrijk zijn.

Waterman 21-01/19-02

Wees deze maand eens tevreden met wat je 

al hebt, Waterman. En je kunt ook blij zijn 

met wat je niet hebt!

Vissen 20-02/20-03 

Ga eens af op je gevoel, vaak is het 

misleidend om voor een andere oplossing te 

kiezen in een bepaalde situatie, maar ga er 

eens vanuit dat je gevoel goed zit!

Ram 21-03/20-04

September brengt positieve energie 

voor de Ram. Ook al is deze maand 

heel goed voor de liefde, vergeet je 

familie en vrienden niet.

Stier 21-04/20-05

Je hebt deze maand geen last van 

stress. Neem goede beslissingen die te 

maken hebben met je toekomst. Maak 

een wandeling, maar deze keer buiten 

de stad, in de natuur.

Tweelingen 21-05/20-06

Stel geen doelen waarvan je weet dat 

ze niet te bereiken zijn, dit zorg voor 

stress en frustratie. Daarnaast zal je 

iets te horen krijgen waardoor er een 

last van je schouders valt.

Kreeft 21-06/22-07
Bereid je plannen goed voor en zet 

alles op alles om je doel te bereiken. 

Je bent veel sterker dan je zelf denkt. 

Leeuw 23-07/22-08

Je gaat een sportieve maand 

tegemoet, Leeuw. Na lang wachten 

ben je er eindelijk toch aan begonnen. 

Verder zal er iets heel leuks op je pad 

komen.

H O R O S C O O P
MAAGD 23-08/22-09
Deze maand krijg je een hoop 
duidelijkheid. Je gaat heel veel 
achter je laten en er valt een enorme 
last van je schouders. 

49



BOEDING

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

Bent u er klaar voor?

Sectionale poorten 
met Geo-fencing 
en gratis motor

Deze actie 
loopt tot 

30/10/2018

Tot € 80,- korting 
per rolluik



BOEDING

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

Bent u er klaar voor?

Sectionale poorten 
met Geo-fencing 
en gratis motor

Deze actie 
loopt tot 

30/10/2018

Tot € 80,- korting 
per rolluik

Voetreflexoloog Peggy  |  Geestenspoor 15/1, Ekeren  |  peggy.vdg@gmail.com  |  0479-716 366

Energetica Natura staat voor de oerenergie die 
in alle levende dingen (planten, mensen, dieren) 
aanwezig is. 
Alle producten worden geproduceerd volgens de 
laatste wetenschappelijke inzichten en processen, 
met als doel dezelfde oerenergie die in kwalitatieve 
grondstoffen aanwezig is te behouden. 
Op deze manier krijgt men producten die bulken 
van de biochemische activiteit en energie, 
producten die goed opneembaar en weinig 
belastend zijn en een echte werking in het lichaam 
uitoefenen.

Wetenschappelijke 
inzichten

Bereid u voor op de komende vermoeiende 
periode, ook naar de herfst en winter toe!

Voor het slapen gaan in een glas water, goed mengen 
en opdrinken. Je zal beter slapen en vitaler opstaan.
Garantie gegarandeerd! Al mijn klanten maken 
er gebruik van en het is ondertussen al een vaste 
waarde in hun levenspatroon geworden.

ACTI-MAG PLUS 
200GR POEDER/POUDRE



Resultaat na 1 behandeling 
en 2 weken  gebruik van de producten.

Rijsbergseweg 74, Etten-Leur  |  076-5038513
www.apparance.nl  |  info@apparance.nl

Ze noemen het ook wel de nieuwe 
rimpels, omdat het enorm vaak 
voorkomt en we tegenwoordig veel 
meer gefocust zijn op een mooie, 
egale huid in plaats van een zo bruin 
mogelijk gezicht. 

Vele merken werken oppervlakkig op 
pigmentvlekken. Ze kunnen ze wat verlichten, 
maar definitief wegkrijgen gaat erg lastig. 
Door de expertise van Fernando Bouffard 
PhD, een internationaal erkend specialist op 
het gebied van dermatologische producten 
en het behandelen van hyperpigmentatie 
gecombineerd met een geweldig team van 
klinisch opgeleide professionals is Meline 
ontstaan.  

Door de unieke behandelmethode van Meline 
is het mogelijk om gemiddeld 95% van de 
pigmentvlekken weg te krijgen, afhankelijk van 
de pigmentvlek. 

Bij de huidspecialistes van Apparance kunt 
u terecht voor de verwijdering van uw 
pigmentvlekken.

Neem contact op met onze specialistes voor 
alle informatie of bekijk onze website.  

Pigmentvlekken, 
   een veel voorkomend probleem

Bel voor

een afspraak!

076-5038513
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Uiteindelijk willen we allen

Doornenlaan 18, Kapellen  •  winkelerbob@gmail.com  •  www.winkeler.be  •  036 77 37 90   •  0478 76 84 08

waar voor ons geld!

Tevreden klanten, 
dat is wat wij willen

Om u een nog betere service te 
kunnen bieden, kunt u vanaf nu ook 
bij ons terecht voor uw keuken.

Wij begeleiden de renovatie/het 
vervangen van uw keuken van begin 
tot einde. 

Wat hebben wij te bieden?
• Wij nemen de tijd om met de klant verschillende gesprekken te voeren 

om de werken duidelijk in kaart te brengen en om tot een eindresultaat 
te komen waar de klant en ook wij als bedrijf tevreden mee kunnen zijn.

• Winkeler bvba coördineert uw project en is uw enige aanspreekpunt. 
• Na het bespreken van het project volgt een duidelijke offerte met 

beschrijving van de afgesproken werken.

“Wij willen graag de “kotterij” weg en achteraan een ruime eetkeuken 
aansluitend aan de leefruimte. Oh ja, in het eerste bijgebouw hebben we boven 
net een nieuwe badkamer laten plaatsen, dus dat stuk willen we behouden, 
het onderste gedeelte mag weg.”
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67STE BLOEMENCORSO LOENHOUT 2018
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt 
het Een scala aan 14-tal foodtrucks in hartje 
Loenhout ten midden van de feestvreugde 
tijdens de Bloemencorso Loenhout! 
Wereldkeuken van Azië tot Midden-Amerika, 
gekendere streetfood, zoete zondes tot heerlijke 
koffies, streekbieren, homemade lemonades.
De goesting is er!

Toegang tot het Foodtruck Festival is alleen 
mogelijk met een geldig inkomticket voor de 
Bloemencorso Loenhout.

Wanneer: 9 september 2018
Waar: Tienpondstraat/Stroobloem, Loenhout
Prijs: € 9,-
www.bloemencorsoloenhout.be

67STE BLOEMENCORSO LOENHOUT 2018
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt het 
Koninklijke Bloemencorso Loenhout plaats.  
Het corso van Loenhout is het grootste van 
België en bestaat sinds 1952. Jaarlijks bezoeken 
meer dan 15.000 mensen dit evenement. 
Meer dan 30 praalwagens rijden door de 
straten van Loenhout waarbij de helft van de 
wagens gemiddeld 14 meter lang en 8 meter 
hoog zijn. In totaliteit worden ruim 4 miljoen 
dahlia’s verwerkt in de wagens. De stoet van 
praalwagens wordt aangevuld met drumbands 
en straatanimatie en is een mooie dag uit voor 
jong en oud! 
Bloemencorso Loenhout - blijft je verbazen.

Wanneer: 9 september 2018
Waar: Centrum van Loenhout
Prijs: € 9,-
www.bloemencorsoloenhout.be



Ev
en

em
en

te
nZUIDERBUREN, HET GROOTSTE TERRAS 

VAN 'T ZUID
14, 15, 16 SEPTEMBER
Zot van ‘t Zuid? 
Kom het weekend van autoloze zondag naar de 
2de editie van het gratis stadsfestival  
“de Zuiderburen”.
Wij toveren dat weekend het plein voor het 
Museum voor Schone Kunsten om tot het 
grootste terras van ’t Zuid.
Kom dansen, aerobiccen, petanquen, 
bloemschikken en geniet van de heerlijke 
gerechtjes van Lucy Chang, Plak Pollekes, 
Tartino Zuid en Finjan.
Ben je een cultuurliefhebber? Kom dan zeker 
ook de stand van het Muhka en het 
Fotomuseum Antwerpen - FOMU bezoeken.  
Ga langs bij het KMSK-team en krijg antwoord 
op al je vragen over het nieuwe Museum voor 
Schone Kunsten. Neem zeker de kindjes mee 
want ook voor hen zijn er talloze activiteiten.

Wanneer: 14, 15, 16 september 
Waar: Leopold de Waelplaats 1, Antwerpen
Tarief: Gratis

BREEDBEELD FESTIVAL
14 T/M 23 SEPTEMBER
Breedbeeld wil beeldmakers helpen groeien.  
Met het Breedbeeld festival helpen wij beeldmakers 
groeien in hun publieksbereik. 
We reiken hen een platform aan, bieden hen de 
kans om mensen uit het professionele veld te 
ontmoeten en via duurzame contacten hun netwerk 
uit te breiden. Daarnaast richt ons festival zich ook 
op het brede publiek. Breedbeeld wil mensen laten 
kennismaken met het werk van onbekend talent,  
wil hen laten proeven van nieuwe dingen en wil zo 
de beeldmaker in elk van ons prikkelen om zelf aan 
de slag te gaan.
Het Breedbeeld festival loopt van 14 tot en met 
23 september in Antwerpen en omvat onder meer 
een kortfilmfestival in Cinema Zuid (inzenden 
tot 15 juli), een foto-expo in de publieke ruimte, 
een BYOB (Bring Your Own Beamer, een pop-
up mediakunstexpo), een portfoliodag en tal van 
andere activiteiten.

Wanneer: 14 t/m 23 september 
Waar: Antwerpen Centrum
www.breedbeeld.org
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Trimsalon ‘t Kefferke, voor een gezonde en mooie 
hondenvacht. U kan bij ons terecht voor het trimmen  
van uw hond en voor alle vachtverzorging. 

Monika 

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

Je hond komt weer  
als nieuw naar buiten!

Bij vermelding van Bruist 
krijgen klanten  

nu 10% korting!

De perfecte haarsnit en 
haarzorging voor na de zomer!

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

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

Knippen:
Heren  € 10,-
Dames  € 15,-

Wij zijn op zoek naar personeel 
op zelfstandige basis in 

de beauty branche.

Voor meer info vraag naar Nicola.

The VIP Studio

Nicola
✂

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een ABONNEMENT
op Bruist voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) welke editie óf edities je iedere
maand thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

maand thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. Vraag naar de voorwaarden.

abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!



 

Yasmien

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

Yasmien Beauty Artist 
Berkenlaan 1  |  2960 Sint-Job-In’t-Goor
0497402377  |  wyasmien.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/hairstroke: 
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”.

korting op microblading
t.w.v.

 € 150,-

beauty 
cosmetisch 
schoonheid 
yasmien 

visagiste 
actief 
ervaring 
passie
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Maak kans op een:

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

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een ABONNEMENT
op Bruist voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) welke editie óf edities je iedere
maand thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!

57



Visual arts Chris Vermeulen  |  www.chris-vermeulen.be
Prinses Elisabethlei 17, Kapellen  |  0032-3 666 94 37 

paintingsvermeulen@gmail.com

Visual arts Chris Vermeulen  |  www.chris-vermeulen.be

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

Bloemenatelier Baccara kunstenaar 
olieverf 
expositie 
uniek 

exclusief 
art
atelier 
schilderij

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

Maak kans op één:

aquarel naar keuze
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t.w.v.
 € 100,-

Keuze uit 5 originele, 
ingelijste en 
gesigneerde aquarellen 
(40 x 50 cm)

Af te halen bij Atelier 
Chris Vermeulen te  
Kapellen



CHANGES
v�r een �achtige cou� en   

      een glimlach op jouw gezicht 
Dit is de filosofie van Changes 
Brasschaat, waar ze je heerlijk 
in de watten leggen na een 
warm onthaal, je tal van 
extraatjes aanbieden en garant 
staan voor een service van 
absolute topkwaliteit. In het 
salon van Jeanine en haar altijd 
goedgemutste collega’s zal jij 
je thuis voelen en tevreden én 
vrolijk buitenwandelen. 

Je kunt rekenen op een team van 
professionals, bestaande uit de ervaren 
haarstylisten Jeanine en Yentl, 
die je bijstaan met raad en daad, je op 
de hoogte brengen van de nieuwste 
trends en ervoor zorgen dat je telkens 
weer die knappe metamorfose krijgt 
die je verwacht. 

Je kunt online boeken voor afspraken 
op  
www.changesbrasschaat.changesibg.com
en ook via Facebook Changes Brasschaat.

Jeanine is terug in de salon met veel creativiteit,  
om iedereen het juist kleuradvies te geven.

Bredabaan 320, 2930 Brasschaat
03 5023933

www.changesbrasschaat.changesibg.com  
    Changes, inspired by Glenn – Brasschaat 
    Changes_Brasschaat  
Pinterest: Changes_Brasschaat

    Changes, inspired by Glenn – Brasschaat 

www.changesbrasschaat.changesibg.com  
    Changes, inspired by Glenn – Brasschaat 
    Changes_Brasschaat  
Pinterest: Changes_Brasschaat

    Changes, inspired by Glenn – Brasschaat salon 
skincare 
haarkleur 
coupe 

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

 

Maak kans op één:

nieuwe haarkleur
t.w.v.

 € 50,-
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