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Aandacht voor ambacht
De passie voor lekker eten 

werd mij doorgegeven door 
mijn ouders, die mij als kind 

al regelmatig meenamen 
naar de meest 

uiteenlopende zaken om zo 
zoveel mogelijk smaken en 

bereidingswijzen te leren 
kennen. Dus ik denk dat het 

een beetje in de genen zit.

Ik heb de zaak overgenomen in juni 2012 na een korte 
inwerkperiode. Mijn vader kwam in dienst om achter de 
schermen alles voor te bereiden en onze huisgemaakte 
delicatessen te maken. 
We werken zowel met producten als specialiteiten die 
niet overal te vinden zijn. We bieden een uitgebreid 
assortiment aan met voor ieder wat wils. Met feestdagen 
proberen we ook altijd nieuwe kazen te voorzien die we 
niet in ons dagelijks assortiment hebben.  

We kunnen rekenen op een heel uitgebreid vast cliënteel, 
zowel jong als oud komen hier over de vloer. De mensen 
komen vooral terug omdat ze nog graag de huisbereide 
producten hebben. Wij maken dan ook de meeste 
slaatjes in eigen atelier. Onze grootste topper is uiteraard 
onze preparé waarvan het geheime recept al heel lang 
meegaat. Ons vlees komt rechtstreeks van de hoeve en is 
geheel zonder kleur- en bewaarstoffen.

Uiteraard verkopen wij niet alleen kaas en charcuterie, 
wij bieden ook gans het jaar door onze buffetten en 
schotels aan. Met de feestdagen maken we elk jaar een 
nieuw menu met aangepaste gerechten die gemakkelijk 
thuis op te warmen zijn of die zo op de feesttafel gezet 
kunnen worden. Ondertussen is ons assortiment wijnen 
ook drastisch uitgebreid sinds eind vorig jaar, waardoor 
we ook de perfecte wijn kunnen leveren bij het gekozen 
menu.



Aandacht voor ambacht

We hebben dagelijks ook een assortiment van vers 
belegde broodjes die we kunnen beleggen met 
zowat het volledige assortiment uit onze winkel. 
En naast onze buffetten, kunt u ook bij ons terecht 
voor meer specifieke dingen zoals raclette of 
kaasfondue, die ik naar wens kan maken.

Al onze gerechten zijn te vinden  
op onze website waar je ook rechtstreeks 
kan bestellen of een contactformulier voor 
meer info kan versturen.

Scilla  |  Turnhoutsebaan 131, Schilde  |  +32 3 383 15 47  |  info@scilla-delicatessen.be  |  www.scilla-delicatessen.be
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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 't Boerinneke en Groep Alpha, 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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Het grootste deel van het aanbod diepvries- of 
vriesvoeding bestaat uit vers vlees voor honden en 
katten. Het vermelden waard is hier de zogenaamde 
Barfvoeding, waarbij BARF staat voor ‘Bones And Raw 
Food’ of ook ‘Biologically Appropriate Raw Food’. 

Met dit voedsel grijpt men terug naar de natuurlijke 
gang van zaken: de hond stamt af van de wolf, en het 
voedingspatroon en de spijsvertering werkt voor elke 
hond precies zoals zijn wilde tegenhanger, de wolf. 

Verse diepgevroren natuurvoeding
  een must voor elke dierenliefhebber

Het ideale dieet voor de hond is dan ook rauw vlees 
en rauwe botten. Deze ingrediënten, supervers en van 
superieure kwaliteit, zijn het perfecte voer voor elke hond 
en zijn steeds meer ingeburgerd. 

U bent nog niet vertrouwd met vriesvoeding of vers 
vlees? Cats & Dogs maakt u graag wegwijs in dit verhaal. 
Ontdek vandaag nog wat wij voor u kunnen betekenen. 
Wij nemen graag de tijd voor u. 
Contacteer ons voor verdere informatie.

Van vers vlees voor de hond tot diepgevroren wormen of watervlooien voor vissen, vers uit 
het vriesvak en met zorg geselecteerde ingrediënten of bestanddelen maken het verschil. 

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  |  03/385.23.04  |  kalmthout@dogside.be
 Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde  |  03/38.52.30  |  schilde@dogside.be
 Handelslei 6, 2960 Sint-Job  |  03/633.26.41  |  sintjob@dogside.be



Bijloos Interieur

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

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

Bijloos Interieur  |  info@bijloosinterieur.be  |  www.bijloosinterieur.be
Wij verhuizen vanaf september naar Distelvinklei 5 te Schoten  |  Openingsuren: enkel op afspraak

Van advies tot realisatie

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



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/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

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Na jaren als verkoopster 
gewerkt te hebben in  

't Boerinneke, kreeg Anne 
Thiron de kans om de winkel 

over te nemen. Anne heeft 
deze kans met beide handen 

gegrepen en heeft vol 
enthousiasme haar eigen 

ideeën op het concept  
losgelaten.

Dit doet ze al 22 jaar, samen met haar dochter Zoë Belmans.  

't Boerinneke is een kleine onderneming waar klantvriendelijkheid en 

service op de eerste plaats komen.

Bij 't Boerinneke vind je niet alleen dagverse producten met het beste 

kwaliteitslabel, maar ook gerechten gemaakt op grootmoederswijze. 

Er is een uitgebreide keuze en variatie aan Belgische producten, 

maar ook wordt er gekeken naar wat voor moois andere landen te 

bieden hebben.

Elk seizoen heeft zijn specifieke producten, waarmee ze bij 

't Boerinneke met veel plezier en inspiratie aan de slag gaan. 

Wintertruffels, Belgische leopolddruiven, Hoogstraatse aardbeien, 

kersen en nog zoveel meer.

Verse producten van topkwaliteit
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Proef ook zeker eens de ovenschotels, gezonde 

rauwkostsalades, quinoa salades en de lekkere boerenkost.

't Boerinneke probeert zoveel mogelijk op de hoogte te 

blijven van de nieuwe trends en zich daar in te verdiepen. 

Wat niet wilt zeggen dat de klassiekers geen blijvers zijn 

zoals bijvoorbeeld bloemkool in bechamelsaus, peekes en 

erwtjes.

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle producten, 

lange openingstijden, toplocatie met parking, 

vriendelijkheid en goede service? Dan bent u bij  

't Boerinneke aan het juiste adres. De klant is altijd 

koning bij 't Boerinneke. U vraagt, wij draaien!

't Boerinneke  |  turnhoutsebaan 147, Schilde  |  03 384 18 24

Verse producten van topkwaliteit
BRUISENDE/ZAKEN



Turnhoutsebaan 215, Schilde  |  +32 3 366 67 60  |  info@thegiftshopschilde.be | www.thegiftshopschilde.be

We zijn ook 

begonnen met 

de verkoop van 

ballonnen!
thegiftshopschilde

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!

Blitse fantasiejuwelen, hippe sjaals, 
kleine decoratie, lekkere snoeptaarten, 
chocolade, koekjes, een toffe collectie  
van Topmodel

… bij ons vind je het allemaal!

Ook voor verzorgingsproducten, 
geurdiffusers en – kaarsen van Janzen  
en Riverdale, is ‘The Gift shop Schilde’  
the place to be.

Blijf “UP TO DATE”
Volg “The Gift shop Schilde” 

op Facebook

DIFFUSERS FANTASIEJUWELEN WENSKAARTEN SNOEP(TAARTEN)

‘The Gift shop Schilde’ is hét adres bij uitstek voor toffe verrassingen, 
leuke hebbedingen en trendy accessoires.



Bredabaan 1026
2900 Schoten

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

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM



SKINNE KLINIK  Hardenvoort 3 bus 101  |  2060 Antwerpen  |  België  |  0032 3 501 92 60  |  www.skinneklinik.be  |  info@skinne.be

Meest voorkomende behandelzones
fronsrimpels, voorhoofd, kraaienpootjes, e.a. zones na overleg met onze arts.

SKINNE BOTULINUSTOXIN TYPE A   Minder rimpels

SKINNE FILLERS (vanaf 1ml € 210 – 2ml € 380)

Minder rimpels & meer volume - meteen zichtbaar

Welkom bij Skinne Klinik! 
Wij bieden u een breed gamma medisch-esthetische behandelingen aan om rimpels te 
verminderen, je huid te verbeteren evenals oplossingen bij haaruitval. Onze persoonlijke 
aanpak zal u verrassen.  

Meest voorkomende behandelzones
vollere lippen, hangende kaaklijn, neus-lippenplooi,  
wangen, kin maar ook allerhande fijnere rimpels.

SKINNE ULTHERAPY:  DE FACELIFT ZONDER MES
Minder diepe rimpels (lifting) - Minder fijne rimpels (verstrakking) - Huidverbetering
Ulthera (Ultherapy) is de enige niet-chirurgische huid/facelift op basis van ultrasound 
en behandelt in tegenstelling tot laser en/of RF ook de diepere weefsellagen.  
Eén enkele behandeling zorgt voor 1,5 jaar resultaat, zonder hersteltijd!

Meest voorkomende behandelzones
wenkbrauwlift, oogleden, kraaienpootjes, rokerslijnen, kaaklijn, hals, decolleté.

S KINNE H AARUITVAL/HAARTRANSPLANTATIE/PRP
Skinne Klinik biedt mannen én vrouwen meerdere betaalbare 
oplossingen tegen haaruitval, niet enkel door middel van 
haartransplantaties maar ook preventief.

Medisch/esthetische kliniek 

dr. Duyck Bart 
Cosmetisch arts

S K I N N E  U LT R A LY D
Minder rimpels & huidverbetering

Ultherapy®
Unieke natuurlijke li�ing en verstrakking van je huid op basis van ultrasoundenergie.

- Ultherapy® gebruikt op niet-chirurgische manier micro-gefocuste ultrasound om dezelfde 
  diepe weefsellagen te behandelen als een moderne faceli�.
- Ultherapy® is de enige niet-chirurgische li� goedgekeurd door de meest strenge 
   gezondheidsautoriteiten*.
- De gepatenteerde DeepSEE® visualisatietechnologie maakt een precisiebehandeling 
   op je verschillende en diepere weefsellagen mogelijk.
- Ultherapy® li� en verstrakt je huid geleidelijk van binnenuit: de natuurlijke aanmaak van 
  nieuw collageen en elastine wordt gestimuleerd.
- Een behandeling van je gezicht, hals en decolleté is mogelijk.
- Ultherapy® is een discrete oplossing: geen operatie, geen hersteltijd, geen werkonderbreking.
- De resultaten worden meestal zichtbaar na 2 à 3 maanden en houden tot meer dan een jaar aan.
- De behandeling is geschikt voor alle huidtypes.
- Een combinatiebehandeling met ‘Skinne Botulinustoxin’ en/of ‘Skinne Volumen’ is mogelijk.

*Ultherapy® is de enige niet-invasieve behandeling die door de meest strenge gezondheidsautoriteiten (Ameri-
kaanse Food and Drug Administration & Europese autoriteiten) is goedgekeurd om je wenkbrauwen, hals en onder-
kin te li�en en te verstrakken en om de lijnen en rimpels op je decolleté te verminderen. CE-gecertificeerde procedure.
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Meer informatie, tarieven, cases en voor- en nabeelden kan je vrijblijvend opvragen 
via info@skinneklinik.be of telefonisch +32 3 501 92 60  
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Meer informatie, tarieven, cases en voor- en nabeelden kan je vrijblijvend opvragen 
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Bij reservering graag  
code 0718 vermelden.
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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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Groep Alpha
Úw verzekerings makelaar
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Groep Alpha -opgericht in 1992- groeide uit tot een makelaars kantoor met vier 
gekwalificeerde medewerkers. Het kantoor streeft naar een lange termijnrelatie 
met de klanten waar kwaliteit, professionaliteit & service centraal staan.

Waarom zijn jullie anders dan een 
doorsnee-makelaarskantoor?
Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke 
aanpak, wat door onze klanten gewaardeerd 
wordt. Bij ons werkt u steeds met dezelfde 
vertrouwenspersonen. Wij hebben een duidelijk 
overzicht van de polissen en de te verzekeren 
risico’s van onze klanten.
 
Hoe gaan jullie exact te werk? 
De behoeften van gezinnen en KMO’s wijzigen 
voortdurend, dus zijn bestaande klanten, net zoals 
nieuwe klanten, steeds welkom op ons kantoor om 
hun dossier te optimaliseren aan de hand van de 
actuele toestand. Ook bij schade kan u rekenen 
op onze begeleiding. Wij zijn bvb steeds aanwezig 
bij expertises om uw belangen te verdedigen.

GROEP ALPHA
BISSCHOPPENHOFLAAN 305, 2100 DEURNE
03 326 43 46  |  CONTACT@GROEP-ALPHA.COM

BRUISENDE/ZAKEN

Waarom zijn jullie een ‘onafhankelijk 
makelaarskantoor’? 
Als onafhankelijke makelaar bemiddelen wij tussen 
de verzekeringsmaatschappij en de consument, 
zonder daarbij gebonden te zijn. We vertrekken van 
een behoefteanalyse van de klant en zorgen voor 
de meest optimale polis, rekening houdend met 
prijs en kwaliteit. 
 
Kan de klant zonder afspraak langskomen 
bij Groep Alpha?  
Wij hebben bewust gekozen voor ‘een open 
kantoor’. Zo is het eenvoudig om even binnen 
te springen wanneer het de klant past. Om 
wachttijden te voorkomen, adviseren wij wel om 
ons op voorhand te contacteren. Bovendien komen 
wij desgewenst ook ter plaatse en bieden een 
service aan huis, om uw dossier te bespreken en 
eventuele vragen te beantwoorden.Groep Alpha

Úw verzekerings makelaar
Ons kantoor is geopend van:
09.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00
Woensdag 09.00 - 12.00, namiddag enkel op afspraak
Donderdag open tot 18.00
Vrijdag open tot 16.00
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C H É N E S S E
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

Chénesse advertentie.indd   1 24/10/17   18:47

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oogleden waarbij de huid samentrekt met als gevolg 
dat rimpels minder zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor dat verslapte huid wordt opgespannen en 
de huid strakker wordt zonder littekens. Met een langdurig effect van 2 tot 3 jaar. 

Resultaat
Het resultaat van de Micro Pulsed Plasma TM behandeling houdt circa 

2 tot 3 jaar. U kunt de behandeling daarna herhalen. Het is echter ook 

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

Zo houdt u uw behandelde zone altijd in prima conditie. Ook hier geldt: 

alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide ervaring 

met de huid, mijn persoonlijke maar eveneens professionele benadering 

en de toepassing van andere dan de doorsnee behandelingen. 

Het gebruik van producten van een supermerk voor de huid met 

prachtige resultaten. Kortom, redenen genoeg om naar Chénesse 

Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

Vanessa Wetzer  |  van Dammedreef 5, Kalmthout  |  0032-486487906  |  vanessa.wetzer@telenet.be

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

•  Verslapte bovenoogleden
•  Kraaienpootjes
•  Rimpels en lijntjes onder de ogen
•  Fronsrimpels
•  Voorhoofdrimpels
•  Mondrimpels



Trendy 
boetiek

Al meer dan 24 jaar is Eline een uitstekende keuze voor kwalitatieve en trendy 
dameskleding. Negen jaar geleden werd deze kledingzaak in Schoten omgetoverd tot 

een concept store. Zo kunnen wij nog beter aan uw wensen voldoen. Voor uw dagelijkse 
look of voor een speciale gelegenheid: bij ons vindt u ongetwijfeld wat u zoekt.

voor dameskleding

Boetiek Eline  |  Paalstraat 46 2900 Schoten  |  03/658.80.54  |  eline-jill@telenet.be  |  www.eline-schoten.be

Like us on  

FASHION DAYS 
6-7-8-9 september
10% KORTING
Breng een bezoek aan onze winkel en ontdek onze 
uitstekende keuze aan kwalitatieve en trendy dameskleding. 
Voor uw dagelijkse look of een speciale gelegenheid, bij ons 
vindt u ongetwijfeld wat u zoekt.
Wij trachten een brede doelgroep te bereiken en de 
nieuwste trends op te volgen.

Merken: Aaiko - Due Amanti - DL1961- Five - Gigue -  
Grace - Hampton Bays - Heartmind - Herzens - Jeff - 
Jc Sophie - Josephine - Liv The label - Oui - Riani -  

Summum - SVNTY - Xandres 
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NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

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

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

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

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

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

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

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

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

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

Op naar een mooie herfst!

Na een meer dan zonnige zomer, wordt het stilaan 
weer tijd om knus binnen te tafelen. De bladeren 
krijgen kleur en vallen, de dagen worden korter en 
het wordt weer vroeger donker. De herfst kondigt 
traditioneel het gezellige wildseizoen aan.

Net dàt is het seizoen waarin onze keuken zich graag 
weer inzet om uw smaakpapillen extra te prikkelen! 
Met zorg en liefde worden kleurrijke garnituren en 
uiteenlopende smaken tot uitgebalanceerde gerechten 
omgetoverd. Probeer ons wildmenu, met een glaasje 
heerlijk wijn.

In klein gezelschap of in grotere groep; in onze 
brasserie, pergola of feestzaal. U vindt bij ons vast en 
zeker de formule die u zoekt!

Laat u verrassen en verwennen!



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
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Gezellig een middagje of een avondje vertoeven bij het 
verorberen van een lekker pastaatje, een vleesje of een 
visje alsook een pizza. Bij lekker weer kan dat in onze 
grote binnentuin waar rustig getafeld kan worden.

Er heerst een ongedwongen sfeer. Onze keuken wenst 

Specialist in Siciliaanse Keuken!

enkel tevreden klanten en de bediening is er vooral op 
gesteld dat de bezoeker zich goed voelt. Vriendelijkheid  
en gedienstigheid zijn dan ook onze troeven.

Komen eten bij ons wil zeggen; er even tussenuit.  
Een paar uurtjes vakantie bij wijze van spreken.
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Openingstijden:

Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:
12:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00
Zaterdag en zondag:
18:00 - 22:00

Specialist in Siciliaanse Keuken!Siciliaanse Keuken!
Al 25 jaar  een begrip!

BRUISENDE/ZAKEN

Ristorante Manifesto  |  Winkelstap 75-77, Schoten  |  03.645.63.63  |  www.ristorantemanifesto.be
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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
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STYLISH.  SOPHISTICATED.  SEXY.

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



 www.cafedebeaute.be   |   info@cafedebeaute.be

MANNEN €5 korting*

VROUWEN €10 korting*
bij snit & brushing

*1 bon per klant, niet cumuleerbaar met andere acties

NU OOK TE WESTMALLE

Schilde

Turnhoutsebaan 410
2970 Schilde
03 535 35 05

Merksem

Lambrechtshoekenlaan 118
2170 Merksem
03 645 71 22

Westmalle

Brechtsesteenweg 2
2390 Westmalle

03 312 00 32
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Schilde-Schoten-’s Gravenwezel Bruist 
is op zoek naar een

BEZORGER
Met 33 uitgaven en een oplage van circa 245.000 

magazines per maand is Bruist een succesvolle formule
 in diverse regio’s in Nederland, België en op Ibiza. 

magazines per maand is Bruist een succesvolle formule

WAT WIJ ZOEKEN
Een 65-plusser met eigen vervoer die aan het begin van elke 
maand een volle week beschikbaar is om onze magazines te 
bezorgen bij onze adverteerders en diverse distributiepunten.
Vergoeding € 1,10 per adres waar magazines worden afgeleverd
We verwachten dat er 80 adressen per dag bezorgd worden.
Uitbetalingstermijn van 60 dagen.

INTERESSE?
Stuur voor meer informatie 
een mail met je CV en 
contactgegevens naar
frans@nederlandbruist.nl

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



COBALT BOX

SELF STORAGE

BRASSCHAAT EN MORTSEL

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en fl explekken
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www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be
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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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EVE-LIVING
Waterstraat 355A, Schilde

info@eve-living.be
www.eve-living.be

03-685 68 26

WELKOM

OP AFSPRAAK



Alfons Schneiderlaan 166, Deurne
03 297 12 96 
info@haircare-at-home.be
www.haircare-at-home.be

Maak kennis met Hair & Bodycare @ home,  
een professioneel kapsalon dat gebruik 
maakt van natuurlijke producten.

Bouwen of verbouwen is immers een belangrijke stap voor u. Wij nemen 
dan ook al de zorgen van de werken en coördinatie op ons, zodat u 
achteraf kan terugblikken op mooie en persoonlijke samenwerking.
Bovendien zorgen wij ervoor dat alles gerealiseerd wordt binnen het 
afgesproken budget en volgens een afgesproken tijdschema.

Door de jaren heen hebben we ons omringd met een vast team van 
gespecialiseerde onderaannemers. Dit team is perfect op elkaar 
ingespeeld om elk project tot een mooi einde te brengen.

Sterk in advies en uitvoering
Wij zijn een bedrijf waarop u blindelings kan 
vertrouwen voor de realisatie van uw bouw- of 
verbouwingsplannen en houden altijd rekening met 
uw specifieke wensen. Elk project, groot of klein, 
wordt met evenveel enthousiasme aangepakt.

Azalealaan 28, 2970 ‘s Gravenwezel
0477/72 08 71  |  info@huisrenovatie.be  |  www.huisrenovatie.be



VOOR

GESTRAALD

AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen
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Bij ons worden zowel dames als mannen in de watten gelegd op het 
gebied van de ideale gym. Bovendien beschikken wij over de kennis 
zodat ook u het figuur kan krijgen waarvan u al lang droomt. Indien 
gewenst geven wij u daarover deskundig advies en begeleiding voor het 
beste resultaat.

Wij vinden sociaal contact heel belangrijk zodat u zich onmiddellijk thuis 
voelt bij ons. Uiteraard komen er ook wel competitie atleten met nationale 
en internationale ervaring: bikini women, men’s physique en body 
building classes. Deze atleten opteren voor de beste gym en zijn daarom 
bij American Fit & Health Center ook aan het juiste adres. Dit biedt u de 
mogelijkheid om van deze sporters veel te leren door hun ervaring. 

Kom gerust een keer vrijblijvend de gym testen en ervaar hoe het is om 
in een echte old school gym te trainen.

De beste apparatuur  
én de laagste prijs 

Het American Fit & Health Center is al jaren de best 
uitgeruste gym in de wijde omgeving met een uitgebreid 
cardiopark en de beste krachtapparatuur. Toestellen die 
de concurrentie u niet kan bieden zoals de Booty Builder 
en de Pendulum Squat.

Toekomstlaan 1, Merksem
03 645 27 21

info@americanfitness.be
www.american-wellness.be

OPENINGSUREN
Ma - Vr 09:00 tot 22:00
Za - Zo 10:00 tot 14:00

TIJDELIJKE ACTIE
Betaal slechts 14,95€ per maand zonder 

contract en train tot 1 oktober 2018 gratis!  
Met éénmalige instapkost van 125€

37



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?Zon
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.����������� �����������������
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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?Zon
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.
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KAPSALON. .STUDIO

Kapelsestraat 29, Kapellen  |  03/265.82.58  |  info@steffi es.be  |  www.steffi es.be
Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Follow me on

FASHIONDAYS 14 - 15 - 16 SEPTEMBER
FASHION - MODELS - FINGERFOOD
DRINKS - MUSIC - HAPPY PEOPLE

 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!
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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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si
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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



Bij aankoop van 2 dozen  
Dolca Vita (10 capsules),  
krijgt u er één gratis!
Geldig in de maand september.

Actie! 3=2

Neem ook een abonnement op koffie! Dan heb je altijd de beste  
koffie in huis.

Volg ons op social media @NederlandBruist
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Bén je druk
of máák je je druk?

Alle
hooghouden?ballen

Zag je dat?
Daar vloog alweer 
een dag voorbij.

Alle
hooghouden?ballen

geen keuzes
Mijn grootste

probleem is dat ik
kan

maken. 

Denk ik.

Het enige waar ik
nu aan werk,

is mijn vrije tijd!

Alle
hooghouden?ballen

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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ADVERTEER IN BRUIST



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 zorgt voor 

stress en frustratie. Daarnaast zul 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. 

Volg ons op social media @NederlandBruist
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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
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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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