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Panden te Kapellen 
in de kijker!

Droomvilla’s op 
ca. 5000 m² met 

binnenzwembad.

Feniksdreef 2 - Kapellen - W-02DTXX

Patrijzendreef 6 - Kapellen - W-02DUFX

Kievitlei 6 - Kapellen - W-02BHMB

 945.000€ 

 995.000€ 

 995.000€ 

Bij Apparance staat hygiëne hoog in het vaandel, 
zeker wat betreft de wellness. Na elk bezoek  

wordt de volledige ruimte intensief gereinigd met  
de juiste producten en apparaten waaronder de  

stoomreiniger. 

Rijsbergseweg 74, Etten-Leur

076-5038513

info@apparance.nl 

www.apparance.nl

De ruimte beschikt over:
Finse sauna
Stoomcabine

Collageenbad Silk spa 
Whirlpool
Voetenbad 

Loungebed bij de  
sfeervolle haard

Privéruimte buiten met 
ligbedden waar u goed 

af kunt koelen
Kleedruimte, toilet en  

douches 

Wilt u volledig in de  
watten gelegd worden in 
onze luxe privé-wellness? 

U heeft de ruimte volledig voor uzelf en 
hoeft daarom ook geen rekening te houden 

met medegasten. Wilt u uw bezoek 
combineren met een heerlijke massage of 
behandeling bij de professionele huid- en 

haarspecialisten?

Bekijk dan de website om te zien welke 
behandelingen uw dag compleet maken.  

www.apparance.nl

Boek dan nu de privé sauna van Apparance. 
U kunt online via de website, telefonisch  

of per mail reserveren.
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Bruisende lezer,

Het is november. De laatste sporen van de zomer laten we nu 
(helaas) toch echt achter ons en de dagen worden alsmaar korter. 
Dit komt natuurlijk doordat de wintertijd inmiddels is ingegaan en 
het daardoor steeds vroeger donker wordt.

Aan dit gegeven kunnen we helaas niet zoveel veranderen. Maar 
heb je daarnaast ook niet af en toe het idee dat je dagen steeds 
korter lijken doordat je zó veel moet? Niet alleen doordat je alle uren 
van de dag volplant, maar ook doordat we ons, tijdens een momentje 
voor onszelf, alsnog onrustig voelen. Onze hersenen zijn het niet 
meer gewend om niks te doen, waardoor we telkens weer op zoek 
gaan naar iets om onszelf bezig te houden. 

En dat terwijl zo’n moment van rust juist heel belangrijk is. Maar 
hoe laat je alles los en kom je echt tot rust? Je leest er meer over 
in deze nieuwste editie van Bruist.

Gelukkig hebben onze ondernemers ook deze maand een momentje 
van rust gepakt en tijd vrijgemaakt in hun overvolle schema om ons 
meer te vertellen over hun bruisende ondernemingen. Zo lees je in 
dit magazine meer over Pilates And More en BABYluff en komt ook 
D`Atelier Hasmik uitgebreid aan het woord.

Heb jij ook behoefte aan een momentje van rust? Wij bieden de 
oplossing: sit back and relax, Bruist erbij en ontspannen maar!

Manuela Kolkman

VOORWOORD/NOVEMBER



Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie 
door te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf zodat 
je daarna weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

kom  jij echt tot rust?Hoe
Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks doen maar 
je telefoon blijft steeds trillen en je gedachten gaan van je 
belastingaangifte naar de strijk die er nog ligt. Dit zorgt ervoor 
dat we ons, tijdens een momentje voor onszelf, alsnog onrustig 
voelen. We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te doen. 
Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je even verveelt, 
krijg je de neiging om weer een nieuw dopamineshot - een 
beloning van gedrag - op te wekken door je e-mail of je 
Facebook te checken. 

TOCH IS HET HEEL BELANGRIJK OM REGELMATIG 
ECHT TOT RUST te komen. Maar hoe pak je dit nou aan? 
Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, misschien in je 
pauze, om heel even je ogen te sluiten en tijd in stilte door te 
brengen. Het sluiten van je ogen verbetert de kwaliteit van rust. 
Probeer het eens uit, het helpt echt. Blijft er tijdens zo’n 
rustmomentje van alles door je hoofd spoken? Om alle 
zorgen (tijdelijk) even uit te zetten, kun je drie minuten 
de tijd nemen om alle to-do’s op te schrijven. Door het 
opschrijven van deze dingen hoeft je hoofd er niet meer 

LAAT EVEN
ALLES  LOS!

mee bezig te zijn, aangezien het allemaal op 
papier staat. Is één van je zorgen iets wat je 
niet op korte termijn kunt oplossen? Dan heeft 
het ook niet erg veel zin om er op dat moment 
over in te zitten. Klinkt logisch toch? 

PAK JOUW MOMENT
Weet je hoe vaak je even een momentje voor 
jezelf zou moeten nemen? Elke dag! Zorg 
ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan 
toe bent. Dat betekent telefoon, computer en 
televisie uit. Niet storen! Het is heel belangrijk 
dat je geest rust krijgt. Vijf minuten van stilte is 
effectiever dan dertig minuten voor de televisie 
zitten of je Facebookpagina checken.

EXTRA TIP  Gebruik je telefoon helemaal niet 
meer in de slaapkamer, zodat je slaapkamer 
altijd een plek is waar jij tot rust komt. Je 
telefoon is namelijk een van de hoofdfactoren 
van dat onrustige gevoel dat jij constant hebt. 
En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie 
leiden. WIE WIL DAT NOU NIET?

BRUIST/BODY&MIND

kom  jij echt tot rust?
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BEWUST MET 
JE LICHAAM 

OMGAAN

Als kind wist Katrijn 
van Soom al perfect 

wat ze later wilde gaan 
doen. Aerobic lessen 

geven, zoals Jane 
Fonda destijds op tv 

deed.
Haar plannetje was 

gesmeed en alles wat 
er op haar pad kwam 

leidde haar in de 
richting van bewegen. 

Haar passie!

Kom gerust  

eens een 

proeflesje doen. 

Je hoeft niet te 

reserveren!
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Ze rolde van de ene opleiding in de andere. Ook in het buitenland 
waar zij haar andere passie vond; reizen, zoveel mogelijk van de 
wereld zien. Na een lange zoektocht waarin ze alle intensieve 
lessen gaf, kwam Katrijn uiteindelijk bij Yoga en Pilates terecht.  
Wat uiteindelijk uitmondde in “Pilates And More…”  

"Leren bewust met je lichaam omgaan" 
Dat wil Katrijn meegeven in al haar lessen!

Voor welke lessen kun je bij Pilates And More… terecht?
• Pilates
• Yogalates
• Barre
• Stretch It Out! A gentle Yinclass

En iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, ervaring, etc.

Wil je liever meer individuele begeleiding? Kies dan voor een 
privé-les. Dit kan ook aan huis!

PILATES AND MORE...
Oude Baan 141A, Brasschaat

+32 472 96 03 23
pilatesandmore@hotmail.com

www.pilatesandmore.biz



Ga
voor

FAMILY: YOU LOVE THEM
OR YOU HATE THEM

Iedereen heeft familie. Familie komt in alle 
soorten en maten, maar wat betekent familie? 
Om die vraag draait het van 13 oktober tot en 

met 3 maart 2019 bij de tentoonstelling ‘Familie’ 
in het Stedelijk Museum Schiedam. Zo’n twintig 

(internationale) hedendaagse kunstenaars 
ontwikkelden hun visie over geboorte,

opgroeien, huwelijk en afscheid.
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Groen
KEEP IT GREEN 

Je weet vast wel dat het goed is om groene thee te drinken. 
Deze thee zit namelijk vol met antioxidanten, vitaminen 

en mineralen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel ziek 
wordt. Cafeïnehoudende groene thee kan ook je middagdip 

verhelpen en stimuleert gewichtverlies. Dagelijks een 
groen kopje dan maar? Bredemeijer Bella Ronde,

€ 109,95  www.bredemeijergroup.com

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 november’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99

Gemaakt van soepel 

canvas, stijlvol met 

subtiele details. 

Handig en
waterafstotend!
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VEGAN GREEN 
Verfgebruik in ons interieur kan en moet milieubewuster. Vanuit 
deze overtuiging startte Christel van Bragt haar eigen verfl ijn: 

Amazona Krijtverf. De verf is ambachtelijk vervaardigd uit 
uitsluitend hoogwaardige, minerale bestanddelen en natuurlijke 

pigmenten. Dit maakt de krijtverf 100% natuurlijk, ‘vegan’ 
en daardoor uniek in Nederland. 

Amazona Krijtverf, kleur Evergreen, vanaf 0,75 liter,
€ 28,50  www.amazona.nl
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VEGAN GREEN 
Verfgebruik in ons interieur kan en moet milieubewuster. Vanuit 
deze overtuiging startte Christel van Bragt haar eigen verfl ijn: 

Amazona Krijtverf. De verf is ambachtelijk vervaardigd uit 
uitsluitend hoogwaardige, minerale bestanddelen en natuurlijke 

pigmenten. Dit maakt de krijtverf 100% natuurlijk, ‘vegan’ 
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Groen Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vriendenzodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 november’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
Princess Traveller Boston koffer t.w.v. € 99,99

De Boston koffer is een 
innovatieve koffer met een 
geïntegreerde paspoort-
en documentenhouder. 
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

GREENIFY YOUR LIFE
Planten zuiveren de lucht, brengen geluk, dempen geluid en

pimpen je interieur. Greenify your life snel en makkelijk met de 
green friends van Plantsome. Je koopt de plant(en) online en de 
volgende werkdag worden ze bezorgd. De ‘VerzorgingsApp’ zorgt 

dat de planten ook awesome blijven!  www.plantsome.com

GROEN,
GROENER, 
GROENST

In het interieur 
zien we al een 

tijdje opvallend veel 
groentinten. Groen 

toepassen in de badkamer 
kan makkelijk met bijvoorbeeld 

een plant of groene accessoires. Maar 
doe eens gek, en kies voor een groene 

opzetwastafel van Villeroy & Boch. 
Villeroy & Boch | Artis, 

verkrijgbaar in mint, sencha en cedar,
vanaf € 690,-  www.villeroy-boch.be
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Zo veel meer dan een kinderwinkel

Babyluff, of haar vierde kindje, opende vorig 
jaar in april voor het eerst zijn deuren en is nu 
al een begrip.

De Dream

Een winkel met baby-en kinderspulletjes, 
waar alles tot in de kleinste details liefde 
ademt. Duurzaam en milieubewust zijn de 
sleutelwoorden. Een groot deel van de collectie 
heeft een fairtrade label, de producten komen 
van eenmans- of kleinschalige bedrijven die 
alles van a tot z zelf hebben gemaakt. Onze 
items worden geproduceerd voornamelijk 
in Europa, of landen zoals Peru. Veel is 
handgemaakt en duurzaam met de nodige 
dosis liefde en vakmanschap. De persoonlijke 
service en prachtige inrichting maakten het 
plaatje af, de droom kwam uit. 

Spread the luff

Baby’s en kinderen spelen de hoofdrol in dit verhaal, ze zijn 
onze toekomst en we moeten voor ze zorgen, we moeten het 
beste in onszelf naar boven halen. 
‘Toen we ons eenjarig bestaan vierden, wilde ik graag iets 
speciaals doen, iets onbaatzuchtigs. Daarom schonken wij 5% 
van de opbrengst van onze feestweek aan het ‘Open Poortje’ 
te Schilde. Dit is een opvangtehuis voor kinderen die jammer 
genoeg niet meer thuis, bij hun ouders, kunnen verblijven. De 
Luff in Babyluff staat er niet voor niks tussen... ‘, zegt Ellen.

360° concept

Een uitstapje naar Babyluff is een hele ervaring op zich. Hier 
kunt u terecht voor een prachtige geboortelijst, de styling van je 
kinderkamer of de outfi t voor de eerste schooldag van je kleuter. 
De leuke hebbedingetjes werken alles af. Bij Babyluff bent u 
aan het juiste adres en altijd welkom!

Wie zei dat je als vrouw 
moet kiezen tussen familie 
of een carrière moet zijn 
woorden terugnemen als ze 
Ellen, eigenares van Babyluff 
ontmoeten. Met drie kids zet 
ze haar droomcarrière op 
poten en slaagt ze erin om een 
succesverhaal te schrijven.
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Brands
Sproet&Sprout, Büho, Nixnut, Emile et Ida, Louis Louise, Little Hedonist, Gold, 

Little Indians, Cos I said so, 1+ in the family,Yellowsub, Petit bateau, FUB, 

Kidscase, My little Cozmo, LNKnit kids, Piu Piu chick, Pequeno Tocon,...

Nanami, Trixie, Liewood, Elodie details, Rêves d’anaïs, Home by door, Jellycat, 

Bits&Bites, Main Sauvage, Goodnight light, little lamp company, Juuwl, Bontoy, 

Bloom, Vox, Sebra, Leander, &Me, Charlie Crane, Bloomingville, Joolz, Koelstra, 

Avent, Clio Goldbrenner, ...

BABYluff

Turnhoutsebaan 320, Schilde

03 501 33 11

info@babyluff.com

www.babyluff.be

Zo veel meer dan een kinderwinkel
THE ONLY TRUE 

LOVE IS... 

BABYluff
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COLUMN/LUTGART SMEKENS

Als kleine jongen kwam Rob Merhottein met de tram, vanuit de Seefhoek, 
op vakantie naar Brasschaat. Tijdens zijn middelbare schooltijd tekende 
Merho een strip rond Comi & Dacske en de gagstrip Zoz en Zef. Van beide 
reeksen verscheen een album dat nu een gegeerd verzamelobject is.

In 1970 kreeg Merho zijn eerste professionele job bij Studio Vandersteen. 
De reeks Kiekeboe startte in 1977 voor de kranten Het Laatste Nieuws/De 
Nieuwe Gazet. Eind 1979 verscheen het eerste avontuur van Kiekeboe, 
“De Wollenbollen”. In 1984 ontving Merho de Bronzen Adhemar, meteen 
de hoogste onderscheiding voor striptekenaars in Vlaanderen.
Sinds 1990 werkt Merho met de Standaard Uitgeverij. Er kwamen 
verschillende adapties voor film, TV, toneel en radio. Verder zelfs een 
postzegel, een luchtballon, standbeelden en stripmuren.

Bij het verschijnen van album 125 onderging Kiekeboe een facelift. Op een 
groter formaat en met nieuwe coverlay-out werd de reeksnaam omgedoopt 
tot De Kiekeboes. Met meer dan 30 miljoen verkochte boeken is de 
Kiekboes momenteel de best lopende stripreeks in Vlaanderen.
Intussen ligt album 153 op de tekentafel en kijken wij uit naar het nieuwe 
avontuur. Welkom MERHO en jouw KIEKEBOES in Brasschaat.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Kiekeboes
Elke Brasschaatenaar kent het “Pendennis Castle” 
aan de Augustijnslei. Nu is dit gerenoveerde kasteel 
het huis van Merho en de Kiekeboes. De boeken van 
de Kiekeboes kent iedereen en hun geestelijke vader 
heet Merho.
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Gorlima bvba  |  Nieuwmoer Dorp 47, Kalmthout
03/ 667 41 73  |  info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

WIJ GAAN 
VERHUIZEN!

Om vanuit deze nieuwe locatie u met dezelfde passie en toewijding te 
helpen bij het creëren om van uw huis een thuis te maken. Dit met alle 
vormen van raamdecoratie, van gordijnen tot rollo’s - lamellen - houten 
jaloezieën etc.  Ook voor behangpapier en tapijten kan u bij ons terecht.

Verder blijven wij met onze goede service en gedrevenheid u begeleiden 
om uw thuis compleet te maken.

Linda en Marc

Wij kijken enthousiast uit naar de 
toekomst en zijn trots om mee te 
delen dat we vanaf januari 2019 

onze nieuwe winkel zullen 
openstellen in de Statiestraat 18 

te Kalmthout



DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te maken. Stap een 
halte eerder uit de bus en loop het laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, kan een dutje
  van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien erg kalmerend.
   Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
  Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
social media checken op je telefoon, maar je dag visualiseren.
  Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg ontspannende 
bezigheid. Kies voor een boek waar je blij of geïnspireerd van wordt.
  Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 
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Bodycasting & Luxery Candles

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  03 430 43 40  |  mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

Het moment wanneer 
iemand zijn beeld komt 

ophalen, geeft me 
telkens kippenvel. Dan 

weet ik dat ik er goed 
aan heb gedaan om 

mijn 20-jarige carrière 
in de scheepvaart op te 
zeggen en volledig voor 

mijn passie te gaan.

Bodycasting is het creëren van een blijvend en tastbaar beeld met als doel 
emotie vast te leggen als herinnering aan je zwangere buik, babyhandjes en -voetjes, 
speciale vriendschap of om je trouwe viervoeter te vereeuwigen. Het is mijn passie 
om verhalen om te zetten in beelden. Elk verhaal, moment is uniek en waardevol.

Samen met mijn klanten ga ik een intiem proces aan. Ik mag een tijdloze en tastbare 
herinnering creëren voor een belangrijk moment uit hun leven. Het beeld maakt hen 
gelukkig of geeft hen troost in moeilijke tijden. Het verhaal achter het beeld leeft op 
dat moment verder.

Met veel liefde en attentie giet ik jouw verhaal in een persoonlijk beeld. Op dezelfde 
manier creëer ik handgemaakte, geurende kaarsen die aansluiten bij jouw verhaal.
Heb je een vraag of wil je graag een afspraak maken? Kijk dan eens op onze 
website!

Onze luxery Candles worden handgemaakt in ons atelier met 100% natuurlijke 
SOY wax, zuivere parfums uit Grasse en een houten wiek dat een gezellig 
knetterend geluid geeft tijdens het branden.



Bodycasting & Luxery Candles
BRUISENDE/ZAKEN



Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO



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



Gezellig en lekker Italiaans tafelen doe je vanaf nu bij brasserie Oregano in 
centrum Brasschaat. Wij staan voor een lekkere, pure Italiaanse keuken met 
dagverse ingrediënten, zowel voor onze hartige als zoete gerechten. Laat 
ons ervaren en ambitieus team jou verwennen met overheerlijke klassieke 
en hippe Italiaanse gerechten, hartige pizza’s en zoveel meer. Je kan bij ons 
ook terecht voor een lekkere espresso vergezeld door vers Italiaans gebak 
en uiteraard niet te vergeten ons huisbereide Gelato. En voor zij die willen, 
afhalen is ook steeds mogelijk bij ons!
Elke dag doorlopend geopend vanaf 10 uur.

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

    

 

Italiaanse brasserie Oregano opent de deuren

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

Iedere 
dag open 

vanaf 
10 uur!



BINNEN/BUITEN

De fi lm Bohemian Rhapsody is een ode aan 
Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke 
zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen 
stereotypes en verbrijzelde het conventionele 
om vervolgens uit te groeien tot een van de 
meest geliefde entertainers ter wereld. De fi lm 
volgt zowel de snelle opkomst van de band, 
als Mercury’s uit de hand gelopen levensstijl 
die bijna zorgde voor het ineenstorten van de 
band. Daarnaast zien we hun succesvolle 
reünie aan de vooravond van Live Aid, met 
een toen al ernstig zieke Mercury.
Bohemian Rhapsody, nu te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
GAME OF TONES 
FESTIVAL

FILMPJE KIJKEN
BOHEMIAN 
RHAPSODYD

Iedereen kent ‘Game of Thrones’, 
de wereldwijd bejubelde fantasy-
televisieserie. GAME OF TONES is 
uiteraard een dikke en duidelijke 
knipoog, maar er is meer. A game 
of tones betekent letterlijk een spel 
van klanken. En laat dat nu precies 
het onderwerp zijn van een nieuw 
en uniek muziekfestival dat de brug 
maakt tussen klassiek en elektronica. 
In de Sint-Willibrorduskerk, onder 
het toeziend oog van Sint-
Willibrordus, geschilderd door 
Rubens, ontvouwt zich drie dagen 
lang een spel met klassieke en 
elektronische barokklanken.
15, 16 en 17 november 2018 
Meer informatie vind je op 
www.gameoftones.be

BOEKJE LEZEN NIENKE GOTTENBOS
Je bent in verwachting, je kindje is net 
geboren of je hebt een gezellige kleuter om 
je heen rennen. Als je kinderen hebt, heb 
je ook huisdieren. Geen honden of katten, 
maar miljarden bacteriën! Ze leven in de 
oren, navel en vooral darmen van je kind. 
Je hebt ze zelf trouwens ook. Geen zorgen, 
jullie zijn niet vies. Deze jungle van 
bacteriën en andere micro-organismen is 
juist heel belangrijk en houdt jullie gezond. 
In dit boek lees je (van) alles over de 
bacteriën in de darmen van baby’s en 
kinderen en oorzaken en oplossingen voor 
het hele scala aan kinderpoepproblemen.
De Poepdokter-Junior van Nienke 
Gottenbos is nu te koop voor € 23,95

Gezellig en lekker Italiaans tafelen doe je vanaf nu bij brasserie Oregano in 
centrum Brasschaat. Wij staan voor een lekkere, pure Italiaanse keuken met 
dagverse ingrediënten, zowel voor onze hartige als zoete gerechten. Laat 
ons ervaren en ambitieus team jou verwennen met overheerlijke klassieke 
en hippe Italiaanse gerechten, hartige pizza’s en zoveel meer. Je kan bij ons 
ook terecht voor een lekkere espresso vergezeld door vers Italiaans gebak 
en uiteraard niet te vergeten ons huisbereide Gelato. En voor zij die willen, 
afhalen is ook steeds mogelijk bij ons!
Elke dag doorlopend geopend vanaf 10 uur.

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

    

 

Italiaanse brasserie Oregano opent de deuren

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

Iedere 
dag open 

vanaf 
10 uur!
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Approaching Nature
Schoonheidsinstituut

Bij Approaching Nature 
wordt er gewerkt 
met Rainpharma, 
een 100% Belgisch 
merk met natuurlijke 
huidverzorging van de 
allerhoogste kwaliteit.



De producten zijn:
• Hypoallergeen
• Dermatologisch getest
• Geschikt voor veganisten
• Vrij van agressieve bewaarmiddelen
• Niet getest op dieren
• Lokaal geproduceerd
“Als je huid Rainpharma kent, wil ze niets anders meer!”
De gelaats- en lichaamsverzorgingsproducten van Rainpharma zijn 
verkrijgbaar bij Approaching Nature.

Behandeling
Bij Approaching Nature kunt u terecht voor gelaatsverzorging, massages, 
manicure, pedicure en ontharing. “Ik werk enkel met natuurlijke producten en 
geloof in de eenvoud en de puurheid van een goede verzorging” (Sanne)

Producten
Rainpharma ontwikkelde een natuurlijk en mild huidverzorgingsprogramma 
dat veilig en doeltreffend is voor élk huidtype.

Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat  |  0478 73 52 27  |  info@approachingnature.be  |  www.approachingnature.be

Approaching Nature NIEUW! Bezoek de website:  
www.approachingnature.be

BLACK FRIDAY
23 NOVEMBER 2018  

NOCTURNE RAINPHARMA
 

bij Approaching Nature  
meer info op onze  
Facebookpagina

ACTIE
10% KORTING 

op een gelaatsverzorging 
(afgestemd op uw huidtype)

Geldig tot 
31 december 2018

Copywright Treatwell bv 2018
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1. Hand Cream van Grown Alchemist, € 39,-  www.skins.nl/fr
2. Coconut Milk Shampoo van Mauï Moisture, € 12,99,  verkrijgbaar bij onafhankelijke drogisterijen 

3. Ultimate Day Oil van Living Natre, € 25,95  www.livingnature.com
4. Cire Trudon - Noël 2018 - Odeurs d’Egypte Gyzeh, € 75,-  www.debijenkorf.be

 5. Pure Eco Bamboo Soothing Gel, € 15,-  www.boozyshop.be

Met de                   van...groentjes

1

5

4

2
3

6

BEAUTY/NEWS

We willen weten wat we op onze huid 
aanbrengen en worden ons steeds meer 
bewust van de heilzame werking van natuurlijke 
ingrediënten. Deze producten zijn dan wel 
groen, maar echt geen groentjes meer. 

6. Smooth Sugar Scrub Zuiverend van l’Oréal Paris, € 12,99  www.loreal-paris.be 
7. Kure Bazaar Cuticule Oil, € 38,- ,www.shizo.nl   8. Pore Control van Clarins, € 55,-  www.clarins.com

9. Coconut Pulling van BLOOMR, € 29,95  www.bloomrstore.be
10. Skin Natural Face Care Set van Klapp, € 15,90  www.klapp-cosmetics.com

11. Tandpasta Villa Noacarlina van Lebon, € 18,50  www.cosmania.nl

Met de                   van...groentjes
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CLUB ZETEL LYNN
Zeer trendy en comfortabele club 

zetel in bubble uitvoering.
Beschikbaar in heel veel velvet 

kleuren en ook andere afmetingen
       € 975

ZITKUSSEN
Unieke poef met Indisch 

borduurwerk en mooie details
€ 85

LUXURY CANDLE - GOUD
Kaarsen in zwart en goud uitvoering
Verkrijgbaar in verschillende geuren
€ 32,50

THEELICHT LEOPARD S-M-L
Mooie vaas in dik glas, luipaardprint
In drie verschillende formaten.
S € 15  M € 18  L € 25

VELVET KUIPSTOEL
Met zijn velours zitting en stalen frame
Verkrijgbaar in 6 andere kleuren
€ 79

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

17      18
november

OPEN DEUR 
DAGEN

&

Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37
www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121



Vier jaar geleden ging ze aan de slag in een kledingwinkel 
waar ook de retouche dienst was. Het was  altijd al haar hobby 
geweest en hier kon ze haar hobby met werk combineren. En 
toen schoot het binnen: ‘Dit is wat ik wil doen!’ Iets wat ik leuk 
vind om te doen en er ook mee kan verdienen. 

Hasmik startte met het realiseren van een plan en begon aan 
een nieuwe opleiding, ze had namelijk grotere plannen dan 
alleen een retouchedienst. Ze wilde zelf een zaak openen waar 
mensen naast de retouchedienst ook advies kunnen krijgen 
over de kleding, waar ze iets leuks kunnen kopen voor zichzelf 
of als cadeau. Maar haar grootste droom was om workshops te 
organiseren als haken, naaien en breien. 

Na jaren hard werken wordt haar droom eindelijk werkelijkheid. 
D’Atelier Hasmik opende in december 2017 haar deuren 
in Brasschaat. Iedereen is welkom bij D`Atelier Hasmik en 
binnenkort is ook iedereen welkom voor de workshops.

Een zaak beginnen in deze 
richting was nooit haar plan. 

Hasmik is afgestudeerd  
als economist en had het  

leven iets anders voor ogen in 
haar jonge jaren. Jarenlang 
heeft Hasmik gezocht naar  

het juiste beroep en  
heeft hiervoor meerdere 

opleidingen gevolgd.

Mijn werk is  mijn passie

D’Atelier Hasmik
Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops
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Mijn werk is  mijn passie

Bredabaan 471, 2930 Brasschaat  |  0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |  D’atelier Hasmik

BRUISENDE/ZAKEN

Kom langs  
voor al uw

Herstellingen
of maak een 

afspraak!
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Kleurrijk

Kleurrijke huizen, een vriendelijke bevolking, vulkanische ondergronden, 
eindeloze stranden en een boeiend onderwaterleven. En misschien 
nog belangrijker: slechts op een goede zes uur vliegen van Brussel, 
rechtstreeks dankzij TUI fl y, en zonder jetlag. Genoeg redenen om 
eens naar de Kaapverdische eilanden (Cabo Verde) te trekken?

Dat TUI fl y enkele jaren geleden is begonnen met 
vliegen naar Kaapverdië heeft te maken met de 
mooie stranden en het aangename subtropische 
klimaat het hele jaar door. Op deze eilanden valt 
er tijdens het regenseizoen bijvoorbeeld slechts 
sporadisch regen.

AFRIKA EN EUROPA VLOEIEN HIER 
NAADLOOS in elkaar over. Op het eiland Boa 
Vista vind je totaal verschillende landschappen 
op een relatief klein oppervlak. 

Cabo Verde
Het ene moment waan je je in de Sahara, het 
andere moment in een Afrikaanse savanne. 
Dé plek op het eiland die je gezien moet hebben: 
het gigantische scheepswrak op Santa Maria 
Beach. Het ligt al zo’n veertig jaar voor de kust, 
maar het verdwijnt stilaan.

BRUIST/REIZEN

Cabo Verde
Meer informatie over de Kaapverdische 
eilanden vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49  |  www.goeiweer.be

DE GOSPELMIS
OP ZONDAG IN
HET PROTESTANTE 
KERKJE IS EEN 
BELEVENIS

OP HET EILAND SAL (Ilha do Sal, Portugees voor 'Zouteiland') 
vind je wat meer couleur locale. Er is ook meer toeristische bedrijvigheid 
(winkeltjes, terrasjes) en in de haventjes is het leuk mensen kijken. De 
meeste hotels liggen in de buurt van Santa Maria, een knus stadje in het 
zuiden met een tiental straten. Daar kan je de vissers aan het werk 
zien op de pier en één van de kerkjes van het stadje bezoeken.

De gospelmis op zondag in het protestante kerkje is een belevenis. In 
Santa Maria vind je ook heel gezellige restaurants die nog typisch Cabo 
Verdiaans zijn en enkele toffe bars, zoals Palm Beach Chill Out Cafe 
en Disco Pirata. Sal is ook bekend voor zijn watersporten: windsurfen, 
bodyboarden, kitesurfen, snorkelen of duiken kan allemaal. 
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N U  V E R K R I J G B A A R  B I J :

Zeg die eindeloze slapeloze nachten vaarwel en krijg 

eindelijk de rust die je verdient. Deze superkleine en 

comfortabele oordopjes maskeren ongewenst geluid – zoals 

snurkende partners, verkeerslawaai en luidruchtige buren – 

en vervangen dat door geïntegreerde rustgevende geluiden. 

Bovendien blijven ze de hele nacht zitten, zelfs als je op je zij 

slaapt. Ze gaan met één keer opladen tot 16 uur mee en het 

meegeleverde doosje biedt nog één extra oplaadbeurt.

NOISE-MASKING SLEEPBUDS™

Kleine oordopjes, 
een betere nachtrust.

NIEUW

D E A L E R  LO G O
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VAN HAVERE
T V  H I F I I T  T E L E C O M H O M E C I N E M A B A N G  &  O L U F S E N D O M O T I C A
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comfortabele oordopjes maskeren ongewenst geluid – zoals 

snurkende partners, verkeerslawaai en luidruchtige buren – 

en vervangen dat door geïntegreerde rustgevende geluiden. 

Bovendien blijven ze de hele nacht zitten, zelfs als je op je zij 

slaapt. Ze gaan met één keer opladen tot 16 uur mee en het 

meegeleverde doosje biedt nog één extra oplaadbeurt.

NOISE-MASKING SLEEPBUDS™

Kleine oordopjes, 
een betere nachtrust.

NIEUW

D E A L E R  LO G O

Essenhoutstraat 52 - 2950 Kapellen

www.vanhavere.be

Contacteer 
ons voor 

een unieke 
service





ERVARING, PASSIE 
& KWALITEIT
Een familie die al generaties handelt in waardevolle stenen 
en een dochter die van kleins af aan gefascineerd is door 
stenen en schelpen op het strand of elders, dat is La Libelle, 
een passie voor stenen die u terugvindt in al onze collecties.

Onze collecties

• Cervera
• Moraglione
• Tirisi
• Pesavento

La Libelle

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat
T: 03 434 05 48
E: info@lalibelle.be
www.lalibelle.be

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

NU OOK 
HERENLINGERIE MANNED & RJ 

BODYWEAR



Voorkom dat mannen te jong overlijden. Samen kunnen we een verschil 
maken voor de gezondheid van de man op het gebied van prostaatkanker, 
teelbalkanker en de mentale gezondheid in het algemeen.

Steun jij

Movember, de maand voorheen bekend als november, is 
een charitatief evenement waarbij mannen hun snor laten 
staan om aandacht te vragen en fondsen te werven voor 
de gezondheid van de man, met de nadruk op prostaat- 
en teelbalkanker.

Deelnemers aan Movember, beter bekend als Mo Bros, 
beginnen hun harige avontuur gladgeschoren op 
1 Movember. De rest van de maand laten ze hun snor 
staan en onderhouden ze deze, ondersteund door 
de vrouwen van onschatbare waarde in hun leven, 
Mo Sistas. Mo Bros en Mo Sistas gebruiken de 
kracht van de snor om aandacht te vragen en 
fondsen te werven voor Movember.

Laat je snor staan
Welke vorm of stijl je Mo in Movember ook heeft, je 
gezicht kan mensen inspireren om te doneren en 
gesprekken en echte verandering op gang brengen.

Movember.com streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen
aan een gelukkiger, gezonder en langer leven voor 
mannen. Deze ambitie is de basis van alles wat zij doen.

Ga naar de website be.movember.com en kijk wat jij 
kunt doen om Movember te steunen.

Movember ?
LOOKING/GOOD
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S K I -  E N  W A N D E L S P O R T  S P E C I A L I S T

Openingstijden:
Ma:

Di, Wo, Do:

Vr:

Za:

Zo*:

13:00 - 18:00 uur

10:00 - 18:00 uur

10:00 - 21:00 uur

09:30 - 17:00 uur

12:00 - 17:00 uur
*vanaf november

Gespecialiseerd in maatwerk sinds 1977
Altijd een ruime keuze, goede service en

persoonlijk advies.

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden
024 - 323 60 37

www.austriasport.nl

A U S T R I A  S P O R T :  D É  W I N T E R S P O R T S P E C I A L I S T

S T R O L Z  S K I S C H O E N E N  1 0 0 %  U N I E K  1 0 0 %  M A AT W E R K
O O K  V O O R  E X T R E E M  M O E I L I J K E  V O E T E N

O . A . :  S K I ’ S     S N O W B O A R D S     S C H O E N E N     K L E D I N G     A C C E S S O I R E S     O N D E R H O U D

WINTERSPORTKLEDING O.A.
SPYDER, 8848 ALTITUDE, SCHÖFFEL,
GOLDBERGH, ARC'TERYX, DESCENTE

SKI,  SNOWBOARD EN LANGLAUF
SKI’S EN SCHOENEN

CORRECTIEZOLEN VOOR JUISTE
DRUKVERDELING ONDER DE VOET

Fortune & Glory | Heidestatiestraat 38, Heide-Kalmthout  |  03 334 76 20  |  fortuneglory@telenet.be

Heb je altijd al een tattoo 
willen laten zetten? 

Spreekt een piercing 
jou wel aan? Spring dan 

zeker eens binnen bij 
Fortune & Glory. Voor 

originele tattoos die net 
dat tikkeltje meer zijn en 

leuke piercings ben je 
hier aan het juiste adres.

Kwalitatieve tattoos en piercings
Tattoos. Fortune & Glory is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Op 
deze dagen kan je binnenspringen om je idee te bespreken en een afspraak te 
maken. Neal streeft ernaar om elke tattoo custom af te leveren, maar natuurlijk is 
de input en het idee van de klant hier zeer belangrijk. Het doel is om een allround 
tattoo zaak te zijn. Of het nu gaat om de naam van een dierbaar persoon of om een 
custom rugstuk... u vraagt wij draaien.”

Piercings. Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag staat 
Jazz van Ardenne mee in de 
zaak. Piercen kan dan zonder 
afspraak. Het doel is de klanten 
opgelucht en met een glimlach 
te laten vertrekken.” Fortune & 
Glory biedt ook juweeltjes en 
andere piercingsieraden aan, 
die Jazz met alle plezier voor je 
vervangt! 

Wil je graag een afspraak 
maken bij Fortune & 
Glory?

Bel hen op 03 334 76 20  
of spring even binnen.

FORTUNE&GLORY
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Less is more zou dan ook eigenlijk 
het uitgangspunt moeten zijn bij het 
inrichten van je slaapkamer. Heel leuk 
al die tierelantijntjes en bonte kleuren, 
maar bewaar die liever voor elders in je huis.

IN DE SLAAPKAMER raden we aan om 
voor koele kleuren als blauw, wit, grijs en 
groen te gaan. Ideaal voor de slaapkamer, 
want deze koele kleuren zullen je in een 
rustgevende sfeer brengen. Iets te saai naar 
jouw zin? Je kunt de boel natuurlijk altijd 
opfl euren met bijvoorbeeld kussens met wat 
meer kleur of een kleurrijk kleedje voor naast 
je bed. Dat voelt meteen heerlijk zacht en 
warm aan de voeten wanneer je ’s ochtends 
je bed uitstapt.

LICHT is ook een belangrijk element in je 
slaapkamer. Een lamp die het hele vertrek 
goed verlicht, is natuurlijk altijd handig, 
maar zorg daarnaast ook voor wat dimbaar 
sfeerlicht. Bijvoorbeeld in de vorm van 
leeslampjes op je nachtkastjes, voor als je 
’s avonds nog even een boek wilt lezen, 

Heerlijk slapen in een                van rust 

It’s wintertime! Het wordt steeds vroeger donker, waardoor de nachten 
langer lijken en je meer en meer behoefte krijgt om heerlijk te 
cocoonen in je warme bed. Wel zo fi jn als je slaapkamer dan echt 
een oase van rust is waar jij optimaal kunt ontspannen.

RUST IN JE SLAAPKAMER ZORGT
VOOR  RUST IN JE HOOFD  EN DUS 
OOK VOOR EEN UITGERUST LICHAAM
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maar dan wel varianten die dimbaar zijn 
zodat je er ook een rustgevende (en wellicht 
romantische) sfeer mee kunt creëren.

ULTIEME COCOONPLEK Het bed an 
sich is natuurlijk het belangrijkste 
meubelstuk in de hele kamer. Dat dit 
heerlijk moet liggen, spreekt voor zich. 
Maar als je er echt de ultieme cocoonplek 
van wilt maken, betekent dit ook dat je er 
comfortabel moet kunnen zitten om in alle 
rust een boek te lezen, een kopje thee te 
drinken of waar je ook maar behoefte aan 
hebt. Met een aantal zachte kussens bereik 
je vrij eenvoudig dit doel. Maar let op: gooi 
je bed dan weer niet te vol met kussens, die 
liggen alleen maar in de weg op het 
moment dat je wilt gaan slapen.

EEN OPGERUIMDE SLAAPKAMER 
zorgt ook voor meer rust. Laat je 
kledingstukken dus niet overal slingeren, 
maar doe deze meteen in de wasmand
of in je kledingkast en ruim ook andere 
rondslingerende ‘troep’ meteen op.

BRUIST/WONEN

Heerlijk slapen in een                van rust oase







Keurslager De Meulder
Nu we midden in het wildseizoen zitten, stellen we graag onze overheerlijke 
wildterrines voor. Deze zijn op ambachtelijke wijze bereid en gebakken. Onze wildterrines 
worden gemaakt van eersteklas wild, gemarineerd en op smaak gebracht met een unieke 
kruidenmelange. Deze terrines zorgen voor het perfecte wildfestijn!

Zeg dus niet zomaar wildpaté tegen onze terrines. Het grote verschil tussen de twee zit vooral 
in de structuur. Er wordt meer gewerkt met grotere stukken wildvlees t.o.v. de gewone 
wildpaté.
De wildterrine komt het best tot zijn recht als delicatesse bij een goed glas wijn en een stevig 
stuk stokbrood, op de Frans Bourgondische wijze dus, of als voorgerecht bij een prachtig diner.

Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend 
open van 8u tot 18u behalve op donderdag. 
Op zon- en feestdagen open tot 12u30.

De beste wildterrines bij


Brasschaat-centrum 

Wildterrines met GRATIS confijt gans de maand november.

KEURSLAGER DE MEULDER 
BREDABAAN 443, 2930 BRASSCHAAT
03 / 651 .86 .08 
WWW.KEURSLAGER-DEMEULDER.BE



MEUBELEN

BOB JANSSENS
AL 21 JAAR LANG EEN DOORGEDREVEN EN PERSOONLIJKE SERVICE

Meubelen Bob Janssens is al vele jaren bekend voor zijn 
kwaliteitsmeubelen, zijn service en familiaal karakter. U kan 
bij ons terecht voor alles wat met meubelen en interieur te 
maken heeft. Mark Janssens, al 21 jaren de zaakvoerder, 

levert en monteert zelf de meubelen bij zijn klanten. 

Een ruim aanbod van diverse topmerken is toonbaar in 
onze showroom in Putte, nabij de Nederlandse grens.

Tevredenheid en persoonlijke service is ons motto! 

Puttestraat 61, Putte-Stabroek  |  0495/307.705  |  info@bobjanssens.com  |  www.bobjanssens.com

Geopend 
op zondag!



Spray-Tan bij Gigi-V door Gigi
Wil je snel en veilig bruin worden, dan is airbrush 

tanning dé oplossing voor jou. Deze methode van 

bruinen is volkomen veilig en heeft geen 

bijwerkingen.

Door middel van een airbrush systeem wordt een 

tanning (bruinings) lotion op uw lichaam 

verneveld. Deze lotion zorgt ervoor dat u, zonder 

zon, een prachtige getinte kleur krijgt. En een 

sessie duurt niet langer dan 10 minuten!

Gigi-V Beauty de Luxe  |  Eigenaren Alain en Gigi  |  03.651.55.00 - 0496.11.81.91  |  Bredabaan 438 Brasschaat

wil je snel een mooie kleur?
Onverwacht een feest en

Verschillende 

tinten kleur 

mogelijk!

Dat is dus bruin zonder zon product, op basis van 

rietsuiker en Aloë Vera! Ook zwangere vrouwen 

kunnen hier gebruik van maken.

Al meer dan 10 jaar geeft Gigi haar klanten een mooie 

spray tan (en dit manueel)! Een mooie referentie dus!

Voor een afspraak bel Gigi op 0496 11 81 91
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Boogschutter 23-11/21-12

Laat deze maand je humeur 
niet verpesten, je gaat een 
geweldige tijd tegemoet. Blijf 
wel met beide benen op de 
grond staan. Raak niet in 
paniek als je ziet hoeveel werk 
er nog gedaan moet worden.

Steenbok 22-12/20-01

Je zult merken dat de stappen 
die je gezet hebt, zich gaan 
ontwikkelen deze maand. Blijf 
jezelf van je beste kant laten 
zien. Dit is zeker in jouw 
voordeel.

Waterman 21-01/19-02

November brengt je op de 
goede weg. Houd dit pad ook 

aan, vanuit hier kun je verder je 
toekomst opbouwen.  

Vissen 20-02/20-03 

Plan alles precies zo in, zoals jij wilt dat 
alles gaat. Je kunt deze maand het 
beste op jouw gevoel afgaan. Ontspan 
je, doe bijvoorbeeld aan yoga. 

Ram 21-03/20-04

Schakel je mobiele telefoon uit en geniet 
van ongestoorde, intieme momenten 
met je partner. Je hebt het nodig. 
Ontwikkel jezelf, ga naar een presentatie 
of bekijk een fi lm.

Stier 21-04/20-05

Je hebt enorm veel energie deze maand. 
Gebruik die energie voor het halen van 
je doelen. Je zit op het juiste spoor. 

Tweelingen 21-05/20-06

Er zal een rust over je heen 
komen. Je kan gaan genieten. Weg 
met al die inspanningen! 

Kreeft 21-06/22-07
Ga om met mensen die dezelfde 
kijk hebben op dingen als jij. 
Samen kom je tot nieuwe stand-
punten en bereik je zelf je doel. 

Leeuw 23-07/22-08 

De zaken gaan eindelijk 
veranderen! Dit is natuurlijk 
precies wat je nodig hebt en dat 
ook nog eens op het juiste 
moment.

Maagd 23-08/22-09

Geef jezelf deze maand voldoende 
aandacht, het lukt niet altijd om 
alles op een lijn te houden. Af en 
toe wat minder druk op jezelf 
leggen doet ook goed. 

Weegschaal 23-09/22-10

Je zult zelf invloed moeten 
uitoefenen om je doelen te 
bereiken dus zet zelf deze 
stappen. Volg je gevoel dan 
komt alles goed.

H O R O S C O O P
SCHORPIOEN  23-10/22-11
Elk nieuw begin is moeilijk,
maar door je extra energie en 
doorzettingsvermogen zal er snel 
ontwikkeling plaatsvinden.  
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een enorm 
succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl
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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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Voor fijne huisbereide vleeswaren moet u bij Scilla te Schilde zijn! 
Met onze belegde broodjes zorgen we op elk moment voor een 
heerlijke, snelle maaltijd. Bovendien vindt u bij ons de fijnste 
charcuterie, de lekkerste kazen en aangepaste wijnen.

Aandacht voor ambacht

De passie voor lekker 
eten werd mij 
doorgegeven door mijn 
ouders. 
Zij namen mij als kind al 
regelmatig mee 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.

Huisbereide schotels
De huisbereide schotels van Scilla zijn een echte lekkernij. U verrast 
zichzelf, uw familie en gasten keer op keer weer met een vers bereide 
schotel van bij ons.

Voor heerlijke verrassingsbroden
Gevuld met heerlijke, vers belegde pistolets of sandwiches, helemaal 
volgens uw wensen samengesteld. We maken verrassingsbroden in elk 
formaat – groot of klein. We beleggen de pistolets en sandwiches met de 
lekkerste versbereide charcuterie, gezond beleg en kazen uit onze zaak.

Feesten
Geniet met smaak van uw feest met onze in eigen keuken klaargemaakte 
gerechten. De perfecte formule voor een verrassend smakelijk 
verjaardagsfeest!
Voor feesten met familie en vrienden wilt u net dat 
tikkeltje meer. Méér dan enkel lekker en gezond. 
Daarom verzorgen we uw bestelde schotels en 
gerechten tot in de puntjes. Zo zet u het met 
plezier op tafel!

Scilla  |  Turnhoutsebaan 131, Schilde  |  +32 3 383 15 47  |  info@scilla-delicatessen.be  |  www.scilla-delicatessen.be

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



Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974
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www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  03 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

Neem niet de 
eerste de beste, 
maar kies voor
IMMO POINT
03 240 11 99

Sinds 2012 kent Wuustwezel haar eigen vestiging van Immo Point. 
Werkzaam in de regio Brecht, Essen, Kalmthout met Wuustwezel, 
Gooreind en Loenhout als kerngebied. Immo Point is een bekende 
verschijning. De herkenbare borden, de actieve lokale aanwezigheid 
en het gunstig gelegen kantoorpand dragen daar zeker aan bij.

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

Bij ons komt u op de eerste plaats

Immo Point een vertrouwd beeld!
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VOOR

GESTRAALD

AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen
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Noordeind 51, 2920 Kalmthout  | 0032-3-2989012 
www.dendruivelaer.be  |  info@dendruivelaer.be

ACTIES
woensdagsteakdag € 16,-

donderdag
Ribbetjesall you can eat€ 17,-  

Maststraat 41, 2910 Essen  |  03 /  344 30 11 
www.denhaard.be  |  info@denhaard.be  

ELKE 
DONDERDAG 

STEAK-DAG

Steak met saus

en frietjes

aan € 16,-

OP TWEE 
LOCATIES!

Proef onze heerlijke 
wildsuggesties



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.

Word jij onze nieuwe  
   VIP-collega?

Als VIP-huishoudhulp ben jij de drijvende kracht 
binnen onze organisatie. Jouw dagelijkse inzet is 
onmisbaar en vormt de kern van onze dienstverlening. 
Wij zoeken mensen met passie voor schoonmaak.

- Je staat voor kwaliteit en straalt dit ook uit;
- Je houdt ervan om zelfstandig te werken;
- Je bent discreet en betrouwbaar;
- Je neemt initiatief en bent een 
 enthousiast persoon

Interesse? 
Bekijk onze vacatures dan 
op www.absoluteservice.be 
en solliciteer vandaag nog!

Liefst mét 
ervaring 

OF de juiste 
motivatie.

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

Facebook: Voetreflexioloog Peggy

die pijn in je voeten knieën 
en heupen laat verdwijnen!
Als je kampt met ondraaglijke pijn in je 
heupen of benen, probeer deze 
doe-het-zelf-technieken dan eens uit. 
Doe deze oefeningen om je heupen, 
knieën en voeten weer de oude te maken.
Rol een paar keer per dag met je blote 
voetzolen over een bal (tennisbal).
En draai je voeten rond.

Neem voor meer info een kijkje op mijn 
Facebookpagina Voetreflexioloog Peggy

Oefeningen

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

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

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!
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Professionele ramenwassers of 
poetsbedrijven kunnen bij ons terecht 
voor alle traditionele materialen van bv. 
Unger, Ettore, Vikan, enz... maar ook voor 
alle materialen ivm OSMOSE bewassing. 
Wij verdelen en plaatsen tanken, stelen en 
borstels van het merk X-line, als transport 
tank met alle benodigdheden of een 
complete tank om zelf Osmose water te 
kunnen aanmaken. We maken graag tijd 
voor een demo of vrijblijvende offerte.

Voor de particulieren die leven onder het 
motto "alles wat we zelf doen, doen we 
beter” hebben wij ook alle materialen en 
producten, vooral naar het Osmose 
bewassen hebben wij de ideale oplossing. 
Voor u hebben wij een trolley ontworpen 
en hiermee kan u zelf met osmose uw 

Om goede poetsresultaten te verkrijgen, zijn we graag in het bezit van de juiste materialen en 
producten. Onder dit motto hebben we OSMOSERVICE opgestart: een winkel voor de particulieren en 
zelfstandigen die graag werken met professionele en betaalbare materialen en producten.

ramen, rolluiken, pergola’s en uw auto’s wassen zonder strepen na  
te laten of halsbrekende toeren te moeten uithalen. Met onze trolley 
op 220V of met een 12V accu is dit kinderspel. U kan op de begane 
grond blijven staan en zo uw ramen op de verdieping zonder 
probleem wassen, net zoals een professionele ramenwasser.

Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  |  www.osmoservice.be

Reinigen met osmosewater

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag 09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00



Actie
november!

Wil jij ook 
 wittere tanden?

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

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

BEZOEK ONS!  

VEILIG, EFFICIËNT, BETAALBAAR.

Vanaf 
€ 69,-

The VIP Studio

Nicola
✂

DE EERSTE
10 KLANTEN:

KLEUREN-KNIPPEN-

BRUSHING € 39,-

KNIPPEN-
BRUSHING € 29,-



Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche en heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

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

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

prachtige techniek om 3-D 
areola’s geheel of gedeeltelijk 
nieuw op te bouwen. Na een 
borstreconstructie, als kers op 

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifiëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte “wing”.
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reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen
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en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

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

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!

Put your body,
                     in good hands...

Zandvlietse Dorpstraat 81 1, Antwerpen 
+32 (0) 35 027 475  |  +32 (0) 468 320 432

info@yazu-massage.be

Bij Yazu geloven wij
dat lichaam en geest 
een geheel vormen.

 Ervaar eigenhandig de 
lichamelijke en geestelijke 
ontspanning die Yazu te 
bieden heeft in een 
persoonlijke, kleinschalige 
en huiselijke sfeer. 

Samen met 
de Sint is DeliFleur 

de vriend van elk kindVerhoevenlei 142, Brasschaat | 03/651.24.84



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

CHANGES
voor een prachtige coupe 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. Sinds kort hebben we 
ons team uitgebreid met twee enthousiaste haarstylisten. Nenah 
Verspreet en Mariska De Pauw zullen 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.

En vanaf nu kun je bij ons terecht voor hair extensions!

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

Bredabaan 320
2930 Brasschaat

03 5023933

NIEUW!Ooit gedroomd van lang haar?  Kom langs en vraag 
jouw gratis extentions offerte aan! 
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Kristine Sas  |  Boskapellei 45, Brasschaat
kiwifashion31@gmail.com  |  0485-53 14 25

Handmade  
Naaiatelier

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

feestkleding en communiekleding
• unieke ontwerpen met oog voor 

persoonlijke inbreng en stijlvol advies

Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 
   Neuhaus Kapellen - Madison     So_fie77

Openingsuren: di - za: 10.00 - 18.00 uur  |  zo en ma gesloten

#neuhaus 
#chocolates

#thebest

MADISON!



Uiteindelijk willen we allen

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

waar voor ons geld!

Tevreden klanten,  
dat is wat wij willen

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

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

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

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

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

beschrijving van de afgesproken werken.

“Wij willen graag de “kotterij” weg en achteraan een ruime eetkeuken 
aansluitend aan de leefruimte. Oh ja, in het eerste bijgebouw hebben we boven 
net een nieuwe badkamer laten plaatsen, dus dat stuk willen we behouden, 
het onderste gedeelte mag weg.”



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

Voor een mooi terras kunt u bij ons terecht. 
Bezoek onze mooie toonzaal en 
laat u inspireren. 

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

VLOEREN & WANDTEGELS, PARKET EN LAMINAAT

Dare to be different

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat 
03/337.15.44 

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

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

AKTIE! WIN JIJ ONZE GROTE 
CHOCOLADE SINT FIGUUR! 

Ontvang per aankoopschijf van € 10,-  
chocolade een deelnamelotje.



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

Er goed 
uitzien

door

Ile-des-Senses

Het is jammer, maar helaas. Ongetwijfeld komen er nog 
enkele mooie, zonnige dagen, maar het is weer voorbij, 
die mooie zomer… Tijd om je voor te bereiden op wat 
komt: najaar en winter. Ile-des-Senses kan je helpen die 
donkere maanden mooi en stralend door te komen.

LPG en wrappings op basis van beproefde technologieën van 
Weyergans High Care AG helpen je je figuur in orde te houden. 
Wat de huid betreft, kan je bij ons terecht voor behandelingen 
van verouderende huid, acné, couperose, pigmentvlekken, … 
Uit de vele technieken als microdermabrasie, TDA, chemische 
peelings, mesoporatie, Lift 6 kiezen we samen de meest 
geschikte behandelingen en producten naar jouw specifieke 
noden en wensen. En terwijl we de problemen aanpakken, 
kunnen we ervoor zorgen dat je er altijd stralend blijft uitzien 
met onze minerale make-up en de cosmeceutische producten 
van Seyo en Contrage.
‘Mens sana in corporis sano’ ofwel een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Ook daartoe kunnen 
we een steentje bijdragen dank zij Reiki (een 
techniek voor energetische zuivering), massages, 
zuurstofbehandelingen e.d.m. Zelfs als je eindelijk 
van die vervelende rookgewoonte af wil, kan je bij 
ons terecht.

Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ons via 
mail (info@ile-des-senses.be) of telefoon  
(+32 476 230 741). Ons instituut is enkel na afspraak geopend.

Bereid je voor op de herfst



VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Adverteren werkt niet?
 

Ons wordt vaak de vraag gesteld: “Werkt adverteren bij 
jullie?” Een vraag die begrijpelijk, maar niet altijd 
makkelijk te beantwoorden is.

Inmiddels bestaat Nederland Bruist meer dan 12,5 jaar, waarvan Marcel ruim 
tien jaar eigenaar is. In die 12,5 jaar zijn we gegroeid van één maandelijkse 
editie naar 33 edities en we groeien nog steeds door! Dit jaar zijn we gestart 
met Ibiza Bruist, Prinsenbeek Bruist en zijn we begonnen met de opstart van 
Marbella Bruist en Best/Oirschot Bruist. In sommige regio’s zoals Oisterwijk 
Bruist, ‘s-Hertogenbosch Bruist en Tilburg Bruist hebben we een 
advertentiestop gehad. Meer dan 72 pagina’s kunnen we niet laten drukken 
op de Bruist manier.

Je hebt tegenwoordig een heleboel manieren om te adverteren. Social media, 
online, kranten, huis-aan-huiskranten, folders, magazines en natuurlijk de 
magazines van Bruist. Dus ja, adverteren werkt! Echter is daarmee de vraag 
nog niet beantwoord.
 
Want wat werkt nu? 
Volgens ons is het heel belangrijk dat je de kern van je boodschap helder hebt 
en dat je die dan herhaalt. Het gaat er niet zozeer om waar je adverteert, de 
manier waarop je jouw bedrijf presenteert is veel belangrijker. Daarnaast is 
het ook belangrijk dat je actief betrokken bent bij je advertentie beleid. Dus 
de boodschap die je uitdraagt, bepaalt meer dan waar je adverteert. 

Wil je eens sparren over de manier waarop je adverteert en meer inzicht 
krijgen in mogelijkheden om het anders te doen? Neem dan contact met 
ons op. Eén van onze media-adviseurs maakt graag een afspraak met je.  

Kortom, wij bruisen al en we zoeken ondernemers die ook op een 
bruisende manier willen adverteren. Meer weten? Bel 076-7115340

Lea en Marcel Bossers
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NATUURLIJK HUISHOUDEN
13 NOVEMBER
Tijdens deze workshop maken we zelf onze 
poetsprodukten aan de hand van citroen, azijn, 
soda, (etherische olie van) kruiden. De recepten 
zijn heel simpel en het resultaat is verrassend.

De lesgeefster is Mieke Vanderhaeghen, 
herboriste en bezieler van de Dodoenstuin in 
Schilde. Zij leert ons hoe we 'het huishouden' 
op een natuurlijke manier kunnen doen. 
Allesreiniger, afwasmiddel, wc-reiniger, lucht-
verfrisser, ontstopper, ze komen allemaal aan 
bod.

Wanneer: 13 november
Waar: Gemeentezaal De Brouwerij
Weeldestraat 86 Weelde - Antwerpen
Prijs: € 4,-

SPIRITUELE EXPO DEURNE
18 NOVEMBER
Voel het, ontdek het, beleef het.
Consulenten voor een persoonlijk consult. 
Diverse standen met spirituele snuisterijen 
& boeken + consulten op maat vanaf € 10,- 
Doorlopend gratis bij te wonen demonstraties.
Vergeet zeker ook niet deel te nemen aan de 
prijzenpot via onze website: https://www.para-
astro.be/spirituele-beurs/deurne

Heb je interesse in de parapsychologische 
wereld én in alternatieve geneeswijzen 
en wil je met je eigen ogen zien wat dit 
allemaal inhoudt? Ontdek centrale thema's 
als spiritualiteit, zelfontwikkeling, wellness, 
alternatieve geneeswijzen en veel meer tijdens 
deze spirituele expo van Para-Astro.

Locatie: Dansen Roels, Boterlaarbaan 89,
2100 Deurne
Aanvang: zondag 18 november van 10 tot 17u30
Prijs: € 9,50 aan de deur. In voorverkoop € 7,50 
(via ticketverkoop op de website)
Kinderen t/m 12 jaar gratis
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THAI MARKET 'LOY KRATHONG'
24 EN 25 NOVEMBER
Dit weekend wordt de Grootste Thai 
indoor van de Benelux georganiseerd.

Echt àlles rond Thailand wordt in de kijker 
gezet. Er zijn vele standhouders en er 
worden talrijke activiteiten aangeboden 
zodat u kunt genieten van het Land van 
de Glimlach in al zijn facetten:
• aantrekkelijke stands met meubelen, 

Thaise massages, juwelen...
• Thaise restaurants en foodtrucks
• workshops
• Thai boxing
• Thaise muziek en optredens
• Thaise danseressen
• Beergarden & bar
• kidsactiviteiten

Wanneer: Zaterdag 24 nov. van 12.00 
tot 22.00 uur. Zondag 25 nov. van 
12.00 tot 18.00 uur.
Waar: Oktoberhallen
Schrovestraat 22a te Wieze
Prijs: Gratis

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 11 NOVEMBER
Maandelijks organiseert MIMUZE op zondag een 
JAMM SESSIE! Alle muzikanten zijn welkom om vanaf 
18u mee te komen 'jammen' in de concertzaal van 
Mimuze te Kalmthout! Breng uw instrument mee, alle 
muziekstijlen zijn welkom!
Aanvang: 18u (deuren open vanaf 17u30)
Inkom is gratis, reserveren is niet nodig.

PIET VAN DEN HEUVEL & BAND
VRIJDAG 23 NOVEMBER
Piet Van den Heuvel is een solo leadzanger, composer 
en tekstschrijver. Hij was mede-oprichter van de groep 
‘Scooter’ die met het nummer ‘You’ de publieks- en 
juryprijs van de Zomerhit-wedstrijd van Radio 2 won.
Aanvang: 20u30 (deuren open vanaf 20u)
Tickets: 12€ vvk - 14€ kassa
Reserveren is verplicht!

MIMUZE ACADEMIE LEERLINGENCONCERT
ZONDAG 2 DECEMBER
Onze Mimuzikanten brengen het beste van zichzelf 
tijdens dit concert. Alle leerlingen van het voorbije 
trimester brengen een klasconcert, telkens onder 
begeleiding van hun leerkracht of eventueel andere 
"Mimuzikanten". Kom mee genieten van deze 
fantastische talenten.
Aanvang: van 11u tot 17u. Inkom: 3€
Mimuzikanten en kinderen < 6jaar gratis

Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda Ev
en

em
en

te
n

71



BOEDING

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

Bent u klaar voor de winter?


