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Prachtig 
gerenoveerde 
stijlvilla met
5 slaapkamers

Deze villa is in 2018 volledig gerenoveerd 
en instapklaar
• Volledig geïnstalleerde keuken

met orangerie
• Bureelruimte
• 5 slaapkamers en 2 badkamers

Vraagprijs: 745.000 €

Vraag 

uw gratis 

schatting 
aan
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Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers als 
Kapsalon Barbette en Déli Fleur toe en daar worden wij bij Bruist 
heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is het lezen van dit 
magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar ook nog eens 
gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Manuela Kolkman

VOORWOORD/OKTOBER
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.

LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen
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              de bakker met   
    parking voor de deur 

Op de hoek van de Duboislei-
Verhoevenlei word je gul onthaald 
door het echte Brasschaatse duo Eva 
& Robi die al bijna 20 jaar aan het roer 
staan van DéliFleur.
Wat begon als een bakkerij groeide 
al snel uit tot een echte buurtwinkel 
met charcuterie en belegde broodjes, 
dit allemaal van topkwaliteit tegen 
een aangename prijs.

Maar wist je ook dat je bij Délifleur 
terecht kan voor fototaarten, 
gevulde broden of ontbijtmanden?
Dagelijks worden er vanaf 6.45u 
vele brooddozen gevuld met 
sandwiches en pistolets, al dan 
niet met fruitsap of een watertje 
erbij. 
Ook een dampende kop koffie 
voor onderweg met een surprise 
wordt met liefde gemaakt door 
Eva of Robi. 

Alle reden dus om eens langs 
te gaan bij DéliFleur!

Een vaste 
waarde maar 

nog steeds 
even bruisend. 

Zo kan je 
DéliFleur kort 

omschrijven. 

              de 
parking
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Déli Fleur | Verhoevenlei 142, Brasschaat |  03/651.24.84 |  www.delifleur.be

BRUISENDE/ZAKEN



oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

WoonmaandLIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

MINI ELLY
Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 
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MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.be

Woonmaand

SHOPPING/NEWSSHOPPINGSHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 oktober’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

en hoogglans creme afwerking.
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Jouw stijl, onze passie
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Fasi & Kinga
Je wordt verzorgd door Fasi en Kinga, twee enthousiaste 
kapsters die een grote passie delen voor hairstyling.  
Met jarenlang ervaring in het vak weten we van 
aanpakken. We doen er bovendien alles aan om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste technieken en trends. 
Enkel op die manier kunnen we onze klanten de beste 
service garanderen.

Onze missie 
Jou met een glimlach de kapperszaak zien verlaten.  
Goed luisteren naar de specifieke wensen van elke klant 
is onze formule voor een perfect resultaat. We geloven 
dat iedereen een prachtige look verdient, dus hanteren 
we eerlijke prijzen. 

Kom langs... 
Kom kennis maken met de gezellige en 
warme sfeer bij 'Kapsalon Barbette'. 
Verwen jezelf met een leuke look bij een 
lekker kopje koffie of thee.
           
Tot binnenkort,
Fasi & Kinga 

Jouw stijl, onze passie

Kapsalon Barbette  |  Bredabaan 372, Brasschaat  |  03/297.55.70  |  0483/19.20.06  |  Facebook: kapsalon barbette

Een brushing,een fris kleurtje, een  
klassiek of juist een heel trendy kapsel?  
Bij 'Kapsalon Barbette' staan we voor je klaar. 

Maak een  afspraak in oktober en profiteer van 10% korting! 

BRUISENDE/ZAKEN



De Schelde 



COLUMN/LUTGART SMEKENSCOLUMN/LUTGART SMEKENS

Antwerpen heeft alles te danken aan de Schelde. De Vlaamse vereniging ESPA 
heeft daarom een gratis brochure uitgegeven die het traject toelicht dat de 
Schelde aflegt van de bron (in Noord-Frankrijk) tot aan de haven van Antwerpen.

De brochure inspireert mensen voor een dagtrip of een rondreis, die de loop van de 
Schelde volgt. Van de bron, in het landbouwdorp Gouy, in de buurt van Saint-
Quentin, tot de haven van Antwerpen. Er wordt aandacht geschonken aan diverse 
bezienswaardigheden. Een voorbeeld: het kanaal van Riqueval, dat in opdracht van 
Napoleon over een afstand van 5.670 meter door mankracht, soldaten, 
landarbeiders en krijgsgevangenen uitgegraven werd.

Belangrijke plaatsen waar de Schelde indruk 
maakt, zoals Cambrai, Doornik, Oudenaarde, 
Rupelmonde en Antwerpen, worden belicht.  
De rivier verbreedt zich, krijgt water van talloze 
zijrivieren, die door mooie plaatsen kronkelen.  
De brochure geeft tips om op een aantrekkelijke 
manier de haven van Antwerpen te bezoeken. Je krijgt 
ook een vooruitblik op de vernieuwde Scheldekaaien.

Gratis brochure te verkrijgen bij: Freddy Michiels, 
tel. 0475.69.76.43 of Lutgart, tel. 0477.87.20.75.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

van bron tot 
bruisende 
wereldhaven
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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

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!
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LINGERIE AN NODIGT JE UIT VOOR:

SCHRIJF JE  NU IN!
EN NEEM GRATIS IEMAND MEE!



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!



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  

Eline Schoten, staat garant 
voor stijlvolle damesmode.
Wij trachten een brede doelgroep te bereiken en de 
nieuwste trends op te volgen.
Voor uw dagelijkse look of voor een speciale gelegenheid: 
Bij ons vindt u ongetwijfeld wat u zoekt.

Merken: Aaiko - Due Amanti - DL1961 - Gigue  
Grace Hampton Bays - Heartmind - Herzen's - Jeff  

Jc Sophie - Josephine & Co - Liv the Label - Oui - Riani
 Summum - SVNTY - Xandres 



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!



D
BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
13 & 14 oktober 2018
De Waagnatie in Antwerpen.
www.verrereizen-event.be
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en hippe Italiaanse gerechten, hartige pizza’s en zoveel meer. Je kan bij ons 
ook terecht voor een lekkere espresso vergezeld door vers Italiaans gebak 
en uiteraard niet te vergeten ons huisbereide Gelato. En voor zij die willen, 
afhalen is ook steeds mogelijk bij ons!
Elke dag doorlopend geopend vanaf 10 uur.

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

    

 

Italiaanse brasserie Oregano opent de deuren
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info@oreganobrasschaat.be
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Keurslager De Meulder is de ganse week 
doorlopend open, behalve op donderdag. 
Op zon- en feestdagen steeds tot 12u30.

Bredabaan 443, Brasschaat
 03/651.86.08  |  www.keurslager-demeulder.be


Brasschaat-centrum 

De 14 dagen van de burger!
Van 15 tot 28 oktober
    alle burgers aan 3+1!

KOM AL ONZE SOORTEN ONTDEKKEN! 

Ons assortiment bestaat uit o.a. entrecoteburger, Limousinburger,
Agnusburger, kalfsentrecoteburger, hamburger, Beemsterburger,

krokante kalfsburger, kippenburger, Keur Primeurburger en nog veel meer...

Bij Keurslager De Meulder hebben we de laatste jaren ons assortiment kwalitatieve 
burgers uitgebreid. U kunt tijdens deze twee weken kennismaken met onze 
speciale burgers met een wel hele originele actie:
Al onze hamburgers aan 3 + 1 en u mag ze nog uitkiezen ook, 
zo hoeft u niet 4 dezelfde te nemen. 
En we rekenen voor 
uw gekozen mix de 
goedkoopste prijs aan,  
voor alle 4. 

Dus u koopt een 
entrecoteburger of 
Agnusburger aan de 

prijs van een gewone 
hamburger en met 

een korting van 
3 + 1 (= 25%)

KOM AL ONZE SOORTEN ONTDEKKEN! 

Ons assortiment bestaat uit o.a. entrecoteburger, Limousinburger,
Agnusburger, kalfsentrecoteburger, hamburger, Beemsterburger,

krokante kalfsburger, kippenburger, Keur Primeurburger en nog veel meer...

uw gekozen mix de 
goedkoopste prijs aan,  
voor alle 4. 

Dus u koopt een 
entrecoteburger of 
Agnusburger aan de 

prijs van een gewone 
hamburger en met 

een korting van een korting van 
3 + 1 (= 25%)

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

24



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
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.be 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.be 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.be

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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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



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

03-4256091



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

Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA, Member of Crédit Mutuel Nord Europe, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 

Beobank, uw financiële 
partner in Brasschaat

www.beobank.be

Bij Beobank maken we méér tijd voor u vrij. 

Om naar u te luisteren, uw financiële vragen  

te beantwoorden en u met deskundig advies  

bij te staan.  

Uw Beobank adviseur vindt voor u vast een 

oplossing op maat. Voor een adviesgesprek 

maakt u best een afspraak: zo hoeft u geen 

kostbare tijd te verliezen.
Kim De Wit 

Kantoordirecteur

Welkom bij Beobank

Bredabaan 342, 2930 Brasschaat 
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be 
Beobank NV/SA
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Het meest ongerepte deel van Puglia, in het Nederlands 
soms Apulia genoemd, is ongetwijfeld de kuststrook langs de 
helderblauwe Ionische Zee. Uit heel Italië komen zonne-
kloppers naar hier om te genieten van de gezellige badplaatsen. 
Tussen de verschillende kustdorpen ligt er nauwelijks iets: 
zandstranden, rotsen, olijfbomen, cactussen en af en toe een 
fort waarmee de kust in een ver verleden werd beschermd 
tegen piraten. Eén van de gezelligste havensteden is Gallipolli. 
Het historische centrum ligt op een eiland en de smalle 
straatjes kunnen alleen te voet verkend worden. 

Ook leuk is het noordwestelijk gelegen Lecce, het ‘Firenze 
van Zuid-Italië’, waar kerken en kloosters elkaar afwisselen. 
Je vindt hier niet alleen barok, maar ook Romeinse resten zoals 
een amfi theater en de steegjes staan vol met statige huizen 
waarvan de ijzeren balkons getuigen van de glorierijke dagen 
van deze stad.

De hak van Italië

Puglia, in het zuiden van Italië, is als een Schone Slaapster die stilaan ontwaakt 
uit de vergetelheid. De hak van de laars staat bekend om zijn uitgestrekte 
landschappen, charmante dorpjes, een bijzonder vriendelijke bevolking en 
de luxehotels in schitterende landhuizen.

In het westelijk deel van Puglia worden 
de uitgestrekte landschappen 
gekenmerkt door de zogenaamde trulli. 
Dat zijn een soort van stenen iglo’s die 
je alleen in deze regio aantreft. Eigenlijk 
bestaan er trulli (enkelvoud: trullo) in 
alle vormen en maten maar de meest 
typische vind je in Alberobello. Zowat het 
hele dorp bestaat uit witgekalkte huisjes 
met een puntig dak in donker 
natuursteen.  

Puglia heeft nog meer troeven: 
olijfgaarden of lokale wijnen bijvoorbeeld. 
De regio telt niet minder dan 65 miljoen 
olijfbomen, zo beweert men in Ostuni. 
Dit liefelijke stadje dankt haar rijkdom 
aan de olijfolie. Ook in wijngidsen scoort 
Puglia almaar beter. Het zijn (nog) niet 
de verfi jnde wijnen die bekend zijn uit 
andere Italiaanse streken, maar er is 
beslist potentieel. 

De regionale keuken is zonder meer een 
troef voor alle bezoekers. Met al die 
heerlijke geuren en verfi jnde smaken 
moet je je smaakpapillen zeker op 
verkenning laten gaan. 

BRUIST/REIZEN

De hak van Italië

Aan de kust is het dorpje Pogliano a Mare een interessante stop. Het is 
vooral bekend om zijn zeegrotten, die uitgesleten zijn door het water en 
waar nu onder meer een restaurant is ondergebracht.

Meer in het noorden is Bari, de grootste stad van Puglia, een aanrader. 
Het oude stadscentrum is bijzonder gezellig en ideaal om enkele uren 
door te slenteren. Bari is al bij al een rustig oord aan een azuurblauwe 
zee en met bijzonder vriendelijke inwoners, die altijd klaarstaan om een 
tip te geven of zich te laten fotograferen. En laat dat nu net Puglia in een 
notendop zijn…

Op zoek naar meer info over Puglia?
Neem dan contact op met Kristof Holidays
00323-6663349  |  www.goeiweer.be

ALBEROBELLO BESTAAT 
UIT WITGEKALKTE HUISJES 

MET EEN PUNTIG DAK IN 
DONKER NATUURSTEEN

m� iverrassend
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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

De Loewe 3.55 OLED is nu verkrijgbaar aan 3 299 € - 500 € inruilvoordeel = 2 799 €

€ 500,-inruilkorting!



Golfen & culinair genieten op 
Landgoed Bergvliet met het 
Bourgondisch Golfarrangement

Ontvangst met ‘Koffie Bergvliet’,
Greenfee 18-holes Championship Course
en gastronomisch 3-gangen menu voor
slechts € 79,50. 

Winterstop Hockey? 
Kom golfen op Landgoed Bergvliet

landgoedbergvliet.nl

 Salesdreef 2  |  4904 SW Oosterhout  |  076 - 579 5666  |  contact@landgoedbergvliet.nl

Golf & Culinair

Bourgondisch
Genieten

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Open ma t.e.m. zat: 9u30-18u



Senfina  
staat voor oneindig  
veel mogelijkheden

Noteer in je 
agenda!
Wij organiseren zondag  
4 november 2018 in 
La Riva Events te 
Antwerpen van 13.00 
tot 17.00 uur een bruid 
event. Met tweemaal een 
grootse bruidsmodeshow.  
 
Onder het genot van hapje en 
drankje ontvangt u alle info voor de 
huwelijksdag. Tevens staat er een 
goodiebag klaar met leuke extraatjes. 

Jessica van de Kasteele

Stationsstraat 48, Bergen op Zoom
0164-854095  
info@senfinabruidsmode.nl  
www.senfinabruidsmode.nl



Onze huishoudhulpen zijn de drijvende kracht binnen onze organisatie. 
Hun dagelijkse inzet is onmisbaar en vormt de kern van onze 
dienstverlening. Één van onze belangrijkste prioriteiten is dan ook het 
streven naar een werkklimaat waar iedereen zich goed voelt en graag 
komt werken.

Wij hebben aandacht voor persoonlijk contact: dit zowel in de relatie met 
onze huishoudhulpen als met onze klanten.
Bovendien zorgen wij voor een uurrooster op maat, correcte administratie 
en tijdige verloning.
Wij bieden de beste voorwaarden uit de sector (een hoger uurloon én een 
bedrijfswagen waarvoor je geen extra kosten dient te betalen).

Nieuwsgierig? Neem dan snel een kijkje op onze website en contacteer 
ons! Wie weet ben je binnenkort een echte VIP huishoudhulp!

Wenst u een VIP huishoudhulp via ons? Om op maat dienstverlening te 
kunnen aanbieden doen wij graag een intakegesprek bij uw thuis. 

Voor bijkomende informatie en aanvragen kan u een mail sturen naar 
info@absoluteservice.be. Wij nemen snel contact met u op!

Stationsstraat 36, Kapellen  |  03 317 04 70  |  info@absoluteservice.be  |  www.absoluteservice.be

Absolute Service is een exclusief dienstenchequebedrijf waar kwaliteit, stabiliteit en 
vertrouwen centraal staan. We streven er naar om het beste bedrijf te zijn in onze sector door 
het leveren van een optimale dienstverlening aan onze huishoudhulpen, klanten en iedereen 
die met ons samenwerkt.

Woont u wat afgelegen? 
Géén probleem! Onze 
medewerkers beschikken 
over een bedrijfswagen zodat 
bereikbaarheid geen issue is.

En is uw vaste huishoudhulp tóch 
een keertje belet wegens ziekte of 
vakantie? Dan regelen wij, als u 
dat wenst, een vervanging.

Topservice, dat is waar wij 
naar streven. En onze klanten 
appreciëren dat. Elke dag 
opnieuw!

Een professionele VIP-hulp op maat
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OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Steun

In België krijgt een op de zeven vrouwen de diagnose 
borstkanker. De over levings kansen zijn de afgelopen 
decennia aanzienlijk gestegen. Toch sterven er jaarlijks nog 
meer dan drieduizend mensen aan de ziekte. Steun Pink 
Ribbon, want meer onderzoek is nog steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer 
borstkankeronderzoek mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie komen 
vind je op www.pink-ribbon.be.

Pink Ribbon steunen en 
tegelijkertijd over een nuttig 
gadget beschikken? Wat 
denk je van deze handige 

agenda die jouw planning 
helemaal compleet maakt? De 

maand oktober, de internationale 
borstkankermaand, is uiteraard geheel 

in “Pink Ribbon-stijl” voorzien van roze 
pagina’s. De agenda 2018 kost € 15,99 waarvan € 3,25 
integraal naar Pink Ribbon gaat. De agenda’s zijn dit jaar 
onder andere te koop bij Standaard Boekhandel. Meer 
informatie vind je op www.pink-ribbon.be.

Pink Ribbon
Dit jaar is Diane Mintiens, die nog steeds in een hevig gevecht met borstkanker is verwikkeld, 
opnieuw het gezicht van onze campagne. Omdat ze haar strijd tegen de ziekte niet opgeeft en 
omdat Pink Ribbon haar en de 100.000 andere borstkankerpatiënten in België actief wil steunen.

Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie komen 
vind je op www.pink-ribbon.be.

Pink Ribbon steunen en 
tegelijkertijd over een nuttig 
gadget beschikken?
denk je van deze handige 

agenda die jouw planning 
helemaal compleet maakt? De 

maand oktober, de internationale 
borstkankermaand, is uiteraard geheel 

in “Pink Ribbon-stijl” voorzien van roze 
pagina’s. De agenda 2018 kost € 15,99 waarvan € 3,25 
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Facelift zonder snijden?

Op basis van een 
intakegesprek bepalen we 
samen welke behandeling  
voor jou het beste is en stellen 
we je behandelplan op.
We behandelen nooit zonder 
dit voorafgaand gesprek.

Het intakegesprek is gratis 
als een aansluitende 
behandeling gebeurt.

Welkom bij Skinne Klinik. Met Skinne – Deens voor ‘schitteren’ –  willen we jou 
helpen de beste versie van jezelf te zijn. Stralend, natuurlijk én zelfverzekerd. 
Want je goed voelen is de ultieme basis voor een stralende huid.

DAT KAN BIJ SKINNE KLINIK

dr. Duyck Bart 
Cosmetisch arts

Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen |  0032 3 501 92 60  
0032 468 46 10 97  |  info@skinne.be  |  www.skinneklinik.be

Ultherapy® werkt in op die laag van je huid die ook onder handen wordt genomen bij 
een chirurgische faceli�. Het grote verschil? Er komt geen scalpel of naald aan te pas.

Ultherapy® werkt op basis van ultrasoundenergie. Deze werkt in op 
de diepste huidlagen en verhit het weefsel van de lagen zonder het 
huidoppervlak aan te raken. Je huid reageert op de hitte zoals op een 
wondje en zet het natuurlijk genezingsproces 
in gang. Je lichaam maakt nieuw collageen 
en elastine aan. Hierdoor wordt je huid 
geleidelijk en op een natuurlijke manier geli� 
en verstrakt.

Een enkele behandeling gee� tot 1,5 jaar resultaat, zonder hersteltijd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?  
Bel dan voor het maken van een intakegesprek.

SKINNE ULTRALYD

Mogelijke behandelzones:
· Wenkbrauwli� € 220,-
· Kraaienpootjes € 140,-
· Onder de oogleden € 160,-
· Wangen € 1.150,-
· Mond (‘rokerslijntjes’) € 265,-
· Onderkin € 615,-
· Hals € 725,-
· Decolleté € 750,-

OOK OPEN IN  
HET WEEKEND

Herfstactie
- 20%

OOK OPEN IN 
HET WEEKEND



Vier ons 1-jarig bestaan mee
bij Beautystudio Uñas

Zoek je een beautysalon dat net dat tikkeltje meer aanbiedt? Neem dan zeker 
eens een kijkje bij Beautystudio Uñas. Perfecte schoonheidsbehandelingen met 
kwalitatieve producten zorgen ervoor dat u zal stralen als nooit tevoren. 

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Kom ook naar

Beautystudio Uñas 

en laat uw haar 

kleuren, knippen of 

brushen door een 

professioneel

team.

Geniet deze maand 
van 10% korting op 
vertoon van deze bon!



Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

maar komen...
winter

42



Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
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winter
BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.







€ 2140,-

korting

Prachtig zomerweer en toch is de 
wintervoorbereiding bij ons in volle gang. 
Vanwege verbouwingswerken zijn onze 
showroommodellen pellet- en houtkachels 
in de aanbieding. 

Kortingen lopen op van € 200,- voor een kleine 
houtkachel tot € 900,- op een pelletkachel tot 
maar liefst € 2.140,- op een multifunctionele 
buitenoven. Sommige kachels werden brandend 
opgesteld en andere kachels zijn volledig nieuw.  

Voor u is dit een ideaal moment om een koopje 
te doen en ook uw woning of atelier voor te 
bereiden op de winter. Kom eens vrijblijvend 
langs, wie weet staat er juist die ene kachel die 
perfect aan uw wensen voldoet!

€ 900,-
korting

Kachelkoopjes
bij Kachelservice Vanwege

verbouwingswerken zijn 
onze showroommodellen 
pellet- en houtkachels 

in de aanbieding. 

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be



€ 2140,-

korting

Prachtig zomerweer en toch is de 
wintervoorbereiding bij ons in volle gang. 
Vanwege verbouwingswerken zijn onze 
showroommodellen pellet- en houtkachels 
in de aanbieding. 

Kortingen lopen op van € 200,- voor een kleine 
houtkachel tot € 900,- op een pelletkachel tot 
maar liefst € 2.140,- op een multifunctionele 
buitenoven. Sommige kachels werden brandend 
opgesteld en andere kachels zijn volledig nieuw.  

Voor u is dit een ideaal moment om een koopje 
te doen en ook uw woning of atelier voor te 
bereiden op de winter. Kom eens vrijblijvend 
langs, wie weet staat er juist die ene kachel die 
perfect aan uw wensen voldoet!

€ 900,-
korting

Kachelkoopjes
bij Kachelservice Vanwege

verbouwingswerken zijn 
onze showroommodellen 
pellet- en houtkachels 

in de aanbieding. 

Kachelservice
Kalmthoutsesteenweg 290

2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 

info@kachelservice.be
www.kachelservice.be

Koningin Astridlaan 43A, Kapellen  |  03/664.35.64  |  info@oogenoor-kapellen.be  |  www.oogenoor-kapellen.be

CONTACTLENZEN

Voor iedereen de beste lens. We werken met alle 
fabrikanten en leveranciers. Dit laat ons toe voor 
iedereen de gepaste lens aan te meten.

GEHOOR (LAPPERRE)

Audiologe Pauline is onze specialist in gehoorzorg. 
Zij is uw vast aanspreekpunt voor al uw vragen over 
gehoorbescherming en gehoortoestellen. 

LOW VISION

Een ander woord voor slechtziendheid. Indien een 
correctie met bril of contactlenzen onvoldoende is 
en er geen verbetering meer mogelijk is, dan spreekt 
men van low vision. 

Oog en Oor is een speciaalzaak voor het aanmeten van contactlenzen, 
hoorapparaten en low vision toepassingen gelegen te Kapellen. Met toepassing 
van hoogtechnologische technieken en toestellen worden uw hoorapparaten en 
low vision producten perfect aangepast door ons team.

Specialist in oog en oor

Gehoorbescherming nodig?  
 
Je oren beschermen op een 
festival, uitgaan, nachtlawaai, 
snurken van de partner, geen 
water in het oor bij zwemmen 
of douchen? Wij hebben 
gehoorbescherming op maat 
van uw oor. Ook universele 
dopjes hebben wij steeds  
op voorraad.



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

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

De nieuwe collectie 
hangt nu in de winkel!

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

Facebook: Voetreflexioloog Peggy

Één of meerdere sessies met 
voetreflexologie doet wat met je lichaam 
en helpt wat te doen aan je klachten. 

Samen met voedingssupplementen gaat 
dit nog beter verlopen. Soms staan we 
niet stil wat ons lichaam te kort heeft om 
zich goed te voelen of geen pijnen te 
hebben of om te genezen!  
Kijk eens terug in het vorig BRUIST naar 
mijn artikel voor de komende herfst en 
winter hoe we ons kunnen aansterken.
Kijk ook gerust eens op mijn Facebook 
pagina en misschien hoor ik je wel...

Voetre�exologie

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Je wordt met

     de
leuker!

lach      ook
eens zonder

selfi e...

lach
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Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40  |  info@uitvaartzorg-delelie.be  |  www.uitvaartzorg-delelie.be

Steve & Evi

Wij ontzorgen jullie
   ook van administratieve 
        zaken

Als een familie bij ons komt 
met een overlijden, bieden wij 
ook administratieve hulp na het 
overlijden aan. Zo kan de 
familie alle tijd nemen om te 
rouwen zonder meteen aan 
verschillende administratieve 
zaken te denken.

Het blokkeren of deblokkeren van 
de bankrekening, aangifte van de 
nalatenschap, stopzetten van 
pensioenen of uitkeringen, stopzetten 
van verschillende abonnementen, 
verzekeringen enz...

Als u graag meer informatie wenst 
over alles wat met een uitvaart te 
maken heeft, kan u ons steeds 
vrijblijvend contacteren voor een 
afspraak.
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Restaurant Rascasse,
gastronomie in een ongedwongen sfeer
De naam Rascasse doet 
vermoeden dat het hier gaat 
om een visrestaurant, dat 
klopt maar deels.

Chef-kok Erwin behoort weliswaar tot de 
‘North Sea Chefs’ en hij werkt graag met 
de vis van het jaar, of met minder bekende 
vissoorten, altijd in overeen stemming met 
het aanbod en vaak afkomstig uit de 
Noordzee of de Oosterschelde. Maar ook 
een mooi stukje uitzonderlijk vlees of wild 
in het najaar, altijd door de chef zelf aan 
tafel gepresenteerd, staat op het menu of 
op de kaart.

Ze werken met de mooiste en beste 
streekproducten die elke dag vers 
aangeleverd worden, waar creatief en 
met zorg mee wordt omgegaan.
Rascasse is meer dan ons werk: het is 
thuis komen. Dit in een gemoedelijke, 
huiselijke sfeer waar de mensen zich goed 
en welkom voelen en vooral genieten.

Daar staat Restaurant Rascasse voor.  

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

Deze vis is nog erg 
onbekend bij ons. Slechts 
2% van de Belgische 
gezinnen kocht zeeduivel in 
2017. Zeeduivel wordt het 
ganse jaar op regelmatige 
basis aangevoerd. Er wordt 
niet gericht gevist op 
zeeduivel, maar afhankelijk 
van de periode en het 
visserijgebied kan zeeduivel 
tot 30% van de bijvangst 
uitmaken van de visserij 
op tong en pladijs, onze 
belangrijkste doelsoorten. 

Zeeduivel heeft zijn naam niet gestolen. Het is een oprecht lelijke vis. 
Vissers verwijderen zijn monsterlijke kop aan boord. 
Wat overblijft is een stevige staart. Daarom wordt hij ook 
staartvis genoemd. De Franse naam is lotte. Zeeduivel 
zoals hij bij ons wordt aangeboden, zonder kop en 
zonder vel, is nagenoeg puur visvlees. Enkel het centrale 
been wordt niet gegeten. De vis heeft geen graten.

Zeeduivel:
Vis van
het jaar

Na haar middelbare opleiding en enkele stages bij verschillende bakkers 
in het Antwerpse, besloot ze naar Parijs te gaan om een uitgebreide 
patisserieopleiding te volgen bij 'FERRANDI'. 

Na 2 jaar gewerkt te hebben in 'Het Gebaar', was het tijd om zelf de sprong 
te wagen. Zo startte Charlotte in 2015 in de garage van haar ouders met 
het bakken van taarten op bestelling. Dit bleek al snel een succes te zijn, 
dus ging ze samen met haar moeder op zoek naar de perfecte locatie voor 
uitbreiding. 

In winkelcentrum 'Patio Donk' hebben ze hun droom waar kunnen maken, 
de bestaande 'Godiva' winkel bleek perfect in combinatie met Charlotte's 
verfijnd gebak. Ze hebben de winkel ook nog uitgebreid met een gezellige 
Tea-Room, waar je terecht kan voor koffie met een taartje, een rijkelijke 
afternoon tea of een heerlijke lunch.

Dus maak er een echt feest van en bestel een prachtige taart! Of wat 
dacht je van een heerlijke quiche?

Reeds van kinds af aan is Charlotte gepassioneerd door 
gebak, een passie die zij heeft meegekregen van haar 
moeder en grootmoeder.

Voor de perfecte taart!

taart

Donksesteenweg 246, Brasschaat  |  info@patisseriecharlotte.be  |  03/645 05 12  |  www.patisseriecharlotte.be
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Naxcar bvba | Heidestraat-Zuid 169, Kapellen
www.naxcar.com | info@naxcar.be | +32 (0)468 32 24 15

Hiervoor werken wij met diverse contacten wereldwijd!
(Wist u dat een groot aantal onderdelen uit de USA ook een stuk 
goedkoper zijn dan welke u hier kan verkrijgen voor diverse merken)

Wij werken meestal op bestelling, wat wij in voorraad hebben staat 
aangegeven in de shop, net als de levertermijn per onderdeel.
De onderdelen aangeboden op onze shop voor Amerikaanse 
voertuigen en de banden die op de website staan zijn slechts een 
selectie van wat wij u allemaal kunnen leveren,

Ook voor het transport van voertuigen USA naar EU kunt u bij ons 
een offerte aanvragen.

Vertel ons welk onderdeel u zoekt en wij bekijken met onze 
internationale contacten wat mogelijk is.

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 

www.NaxcarParts.com

Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in:

●  Onderdelen en accessoires voor Amerikaanse voertuigen en  
 oldtimers
●  Exclusieve Carbon onderdelen voor hoofdzakelijk Italiaanse  
 wagens en sommige andere merken. (Wij zijn officieel dealer  
 van KOSHI Carbon)
●  Borla® Performance Uitlaten voor alle voertuigen
●  Offroad- / All-Terrain banden & White Walls / Redline /  
 Klassieke banden

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat 
03/272 06 77  |  www.fitentan.be

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

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

30 minuten bodySculptor Kom
langs voor een gratis proefsessie 

t.w.v. € 60,-
Gratis proefsessie

aanvragen via website



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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ROMMELMARKT
SINT-ANNEKESFEESTEN 2018
6 OKTOBER
Na het overrompelende succes van vorige 
jaren is er weer een rommelmarkt. Van 9 tot 17 
uur worden de meest uiteenlopende spullen, 
producten, snuisterijen en nog veel meer 
aangeboden aan zeer aantrekkelijke prijzen. Ook 
wordt er heel wat kledij aangeboden. Er zal verse 
soep zijn, de frituur gaat open, in de namiddag 
worden er pannenkoeken gebakken en er is van 
alles te drinken.

Wanneer: 6 oktober 2018 van 09:00 tot 17:00
Waar: Hanegraefstraat 5, Antwerpen
Prijs: Gratis

ANTWERP ART FAIR 2018
11, 12, 13, 14 OKTOBER
Het bedrijf art3f is al vijf jaar lang 
gespecialiseerd in het organiseren van 
grootschalige kunstevenementen. Het koos de 
stad Antwerpen als thuisbasis voor zijn derde 
beurs van topklasse voor kunstgaleries.

Wij nodigen u uit om in hal 4, de grootste en 
hoogste hal van Antwerp Expo, een schitterend 
artistiek landschap – schilderijen, sculpturen, 
foto’s en aardewerk – te komen ontdekken in 
een verzorgde en expressieve omgeving, waar 
de kunstwerken fraai tot hun recht komen en 
bezoekers op een ontspannen manier een 
aankoop kunnen doen.

Wanneer: 11 t/m 14 oktober
Waar: Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen
Prijs: € 10,-
www.antwerpartfair.com
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18, 19, 20, 21 OKTOBER
Welkom op het 7de festival ‘Spiegels van de Ziel’, 
dat kadert in de ‘Werelddag van verzet tegen 
armoede en sociale uitsluiting’.
Spelers en muzikanten van Tutti Fratelli openen 
het festival door te zingen door de open ramen van 
ons gebouw. Nestel u in één van onze rode 
klapstoelen voor een kortfilm van jonge makelij. 
Spits uw oren voor A School Called Tribe, de 
poëten van vandaag. Werp een blik op het werk 
van Philip Aguirre y Otegui, dat een kruisbestuiving 
is tussen de schoonheid van kunst en het 
menselijke leed. Laat je onderdompelen in de 
literaire wonderen van Els Moors, Dichter des 
Vaderlands. En wees ontroerd door jongeren die 
artistiek werk maken dat door het reguliere circuit 
niet wordt opgepikt. Als afsluiter brengt Raymond 
van het Groenewoud een uniek concert.

Wanneer: 18 t/m 21 oktober
Waar: Lange Gasthuisstraat 26, Antwerpen
Prijs: van € 3,- tot € 10,-
www.tuttifratelli.be

OTTO-JAN HAM - EVEN GOEDE VRIENDEN
24 EN 25 OKTOBER
Er doen al jaren enkele zeer hardnekkige 
geruchten de ronde over Otto-Jan Ham. De 
meeste daarvan zijn absoluut waar.

Maar... er is wellicht nog veel meer smeuïgs 
dat je niet wist over Otto-Jan Ham. Zonde hoor. 
Misschien is het tijd dat je Otto-Jan wat beter 
leert kennen, en hij jou. Het mag tenslotte 
van twee kanten komen. Wie weet ontstaat er 
wel een waardevolle vriendschap. Of je komt 
er beiden achter dat het beter is om 'mekaar 
voorlopig maar niet meer zien'. Even goede 
vrienden. Of net niet. Enfin, we komen er wel uit. 
En wel in een interactieve, humoristische show; 
met hier en daar, als we niet oppassen, wat 
ruimte voor ontroering.

Wanneer: 24 en 25 oktober om 20:30
Waar: Arenbergstraat 28, Antwerpen
Prijs: € 12,-
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Handelsstraat 29, Essen | +32 (0)3 667 20 47  
www.vanhooydonckessen.be

De beste tegelhandel  
van de grensstreek!

- veel tegels op voorraad
- snelle levering.

- service en advies vinden  
wij heel belangrijk

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!

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.belgiebruist.be

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.be

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.be



OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag: op afspraak
Woensdag t/m vrijdag: 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Met eigen plaatsingsdienst!

Dare to be different

Grote collectie parket-houtlook-tegels aanwezig 
in onze toonzaal. Bezoek zeker eens onze 
vernieuwde website. www.mattheussen.be

Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeusen.be  |  www.mattheeussen.be

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT
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Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Persoonlijk contact  
is de bouwsteen 
voor een goede 

samenwerking! 

• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met 

ouderwetse service

Tel: 03/326.43.46  |  Contact@groep-alpha.com  |  www.alphaverzekering.be   |  Gratis service aan huis

KAPSALON. .STUDIO



 

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  
team  
coupe 
barbershop 

knippen 
trimmen 
scheren 
glimlach
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Maak kans op één:

gratis scheerbeurt
t.w.v.

 € 18,50
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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




