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Uw cateraar  
tijdens de feestdagen

Wij wensen u hartverwarmende feestdagen  
en een voorspoedig nieuw jaar.

Wij zijn  geopend op kerstavond én hebben een gratis shuttledienst!

Horstebaan 1 te Schoten  |  +32 (0)475 62 31 04  |  info@catering-desmaak.be  |  www.catering-desmaak.be



+32 3 309 09 99
Wijnegemsesteenweg 49A | 2970 Schilde/‘s Gravenwezel

www.engelvolkers.be/antwerpen

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€ 
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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 Babyluff en Paul van de Auwera en komt 
ook Trimsalon van snoetjes tot voetjes 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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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!

/LEZERSACTIE#1

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 
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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

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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Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze stijlvolle smeedijzeren 
producten zoals ramen en 

(binnen)deuren geven je woning, 
kantoor en andere (bij-)gebouwen 

een exclusieve look. Dit kan 
zowel in klassiek, landelijke 

of strakke moderne woningen 
geïntegreerd worden. Wij hebben 
enkele standaardmaten in huis 

doch worden 95% van onze 
bestellingen op maat gemaakt na 
professionele opmeting door één 
van onze specialisten ter zake.

Kijk op onze website voor meer 
informatie of bezoek eens onze 

showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

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

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren of ramen op maat?

Deze maand 
gratis plaatsing 
van uw deuren 
t.w.v. € 150,- 

per deur



Doch hierbij heb ik dezelfde prioriteit als voorheen gesteld, kwaliteit en service 
met de beste producten die er op de markt zijn. Zodoende heb ik besloten om 
met het verzorgingmerk Diego Dalla Palma verder te werken, welk zijn oorsprong 
vindt in Italië en zich kan en mag plaatsen tussen de topmerken. Zo worden wij 
ook af en toe op het bedrijf in Italië uitgenodigd om de nieuwste handelingen 
aan te leren en stages te doen om u als klant een nog betere dienst te verlenen.

Voor gelnagels ben ik steeds de basis trouw gebleven en werk ik enkel met 
een handvijl, daar dit veel aangenamer is voor de klant en minder kans op 
beschadigingen geeft. Ik streef ernaar de gel dun op uw nagel te leggen om een 
mooie natuurlijke look te bekomen. Tenslotte zijn uw handen uw visitekaart 
als ze mooi verzorgd en elegant zijn. Uiteraard is een pedicure en/of gellac op 
de teennagels altijd mogelijk en besteden wij hier veel aandacht aan daar uw 
voetjes dit verdienen. Ten slotte worden zij dagelijks zwaar belast en moeten ze 
regelmatig verwend en verzorgd worden.

Uw epilatie van lichaam of wenkbrauwen nemen wij graag op ons om u die 
mooie en verzorgde look te geven en uw favoriete kleedje te dragen. Als man 
bent u uiteraard ook welkom voor deze behandelingen. Permanente make-up 
laat ik over aan mijn man, die dit al 14 jaar doet met grote precisie en perfectie, 
hij is dan ook één van de beteren op dit gebied en heeft klanten van over gans 
het land. Zijn kennis en ervaring (ook op gebied van tatoeage waar hij intussen 
wel mee gestopt is) is uw zekerheid want deze behandeling laat je niet door de 
eerste de beste doen.

Hopelijk tot binnenkort,  
Gorissen Monique

Kwaliteit en service voor 
een mooie en verzorgde look

Schoonheid instituut Berkenrode

Schoonheid en verzorging: 
”mijn passie”. Al 20 jaar 

oefen ik dit beroep uit als 
zelfstandige en is het altijd 

mijn betrachting geweest 
mijn klanten blij te maken. 
Na een Beautyfarm en een 

bekend schoonheidsinstituut in 
Merksem uitgebaat te hebben, 
ben ik het nu iets rustiger aan 
gaan doen en ben ik van thuis 

uit, iets kleinschaliger, gaan 
werken maar wel in een oase 
van rust. Daarom werk ik ook 

enkel op afspraak zodat ik 
ongehinderd u in de watten kan 

leggen.

www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be

Schoonheidsinstituut  
Berkenrode 

Grimbertlaan 26 – Schoten  
0499 43 40 64 (Monique) 

0497 48 06 22 (Patrick) 



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
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In ons atelier hebben wij 

alle mogelijkheden om 

ontwerpen te maken en 

uit te voeren. Wij maken 

exclusieve juwelen van 

goud, diamant, saffier, 

zilver en parels voor 

iedere gelegenheid.

Voor een persoonlijk 

sieraad is Nostalgie du 

Passé het juiste adres.

Paalstraat 94, Schoten  |  +32(0) 3 226 58 06  |  nostalgie.du.passe@telenet.be

Juwelen maken 
is een mooi vak
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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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Openingstijden:

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

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

Er heerst een ongedwongen sfeer. Onze keuken 
wenst enkel tevreden klanten en de bediening is er 
vooral op gesteld dat de bezoeker zich goed voelt. 
Vriendelijkheid en gedienstigheid zijn dan ook onze 
troeven.

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

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

Specialist in 
Sardijnse 
Keuken!

Al 25 jaar  een begrip!



Verse producten 

Naast een uitgebreide keuze aan Belgische topproducten 

kan u bij ‘t Boerinneke steeds terecht voor al uw primeurs 

die dit hartverwarmend seizoen met zich meebrengt.

Truffels, wilde paddenstoelen, vergeten groenten...  

alles van topkwaliteit en vers van de producent.

Met de feestdagen reeds in het achterhoofd werken 

wij aan een uitgebreid assortiment van lekkernijen en 

specialiteiten om dit jaar te serveren.

van topkwaliteit

Nadat Anne jaren haar  
eigen pad heeft bewandeld 
waait er, met het instappen 
van dochter Zoé in de zaak, 
een frisse wind die het 
creatieve en kwaliteitsvolle 
karakter van 't Boerinneke 
naar de toekomst verzekert. 

Anne & Zoé

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

Bent u op zoek naar specialiteiten om te 
serveren tijdens uw gezellige herfstdiners?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Spring vrijblijvend binnen met al uw wensen en vragen!

Lekker gemakkelijk met Kerst? Bestel bij ons het kerstmenu



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

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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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



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
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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...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

groentjes

9

10
11

8
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Blitse fantasiejuwelen, hippe sjaals, kleine 
decoratie, lekkere snoeptaarten, chocolade, 
koekjes, een toffe collectie van Topmodel.
… bij ons vind je het allemaal!

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

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

We zijn ook 
begonnen met 

de verkoop van 
ballonnen!

thegiftshopschilde

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!

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

op Facebook

DIFFUSERS FANTASIEJUWELEN WENSKAARTEN SNOEP(TAARTEN)

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



Kwadraat 
Al 25 jaar is Kwadraat dé referentie op het vlak van inlijstingen. Of het nu over 
schilderijen of foto’s gaat: je kan bij hen voor de perfecte kader terecht.
En vanaf 1 januari zijn we te vinden op Hoogboomsesteenweg 96 te Kapellen!

GROTE KEUZE
Zaakvoerder Dominick Rediers: “Wij 
lijsten alles in. Of het nu gaat over een 
klassiek schilderij, een ets, geboorte-
kaartjes of andere voorwerpen... alles 
is bij ons mogelijk. Zo krijgen we ook 
veel vragen om foto’s op te lijsten, dat 
is zeker toch wel een trend. Eerder dan 
de klassieke schilderijen. Maar ook die 
kunnen we inlijsten op een moderne 
manier zodat het ook in eigentijdse 
interieurs kan passen.”  

Geestenspoor 17/1, Ekeren 2180  |  +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be  |  www.kwadraatonline.be

WERK VERSTERKEN
“Als er iets binnenkomt, is het onze voornaamste bedoeling om het werk te 
kunnen ‘versterken’, dus beter te maken. Daarbij moet dat niet persé de 
meest opvallende lijst zijn, maar degene die zo goed als mogelijk het 
voorwerp ondersteunt. Het belangrijkste is dat wij een verhaal bij de klant 
willen brengen, of het nu gaat over kunstwerken dan wel over voorwerpen 
waar een persoonlijke familiale herinnering aan vasthangt. Een toegevoegde 
waarde, dat willen we zijn”, besluit Dominick. 

Een mooie inlijsting
maakt een werk
compleet

BRUISENDE/ZAKEN

Ook zin om een werk te laten inlijsten?
Kom dan zeker eens langs!

gaat verhuizen!



CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

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

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

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

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

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

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

alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide ervaring 

met de huid, mijn persoonlijke maar eveneens professionele benadering 

en de toepassing van andere dan de doorsnee behandelingen. 

Het gebruik van producten van een supermerk voor de huid met 

prachtige resultaten. Kortom, redenen genoeg om naar Chénesse 

Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

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



Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be
Prijs Menu: € 55,00

Prijs menu met aperitief: € 60,00
Ook Kerstavond 24/12 zijn wij geopend! 

Voor reservatie: www.brasserie-ciconia.be - 03/658 10 19

Wij zijn  geopend op kerstavond én hebben een gratis shuttledienst!
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Anja & Thomas verwelkomen u graag 
in hun gezellige brasserie aan het 
park van Brasschaat. Na een flinke 
opknapbeurt openden ze eind 2017 
opnieuw de deuren van Vieux Depot.

Hier worden lekkere en vooral verse gerechten 
geserveerd, zowel ’s middags als ’s avonds. U bent  
ook van harte welkom voor enkel een lekker drankje.

U vindt op de kaart kleine gerechten zoals croques, 
pasta’s en salades alsook uitgebreide lunch- en 
dinergerechten en wisselende suggesties. Er zijn 
verschillende menu’s te verkrijgen aan democratische 
prijzen zoals het weekmenu.

Voor de kindjes is er een uitgebreide kaart, ook de 
kleinere gasten leggen wij graag in de watten.

Bij goed weer kunt u plaats nemen op het terras naast 
de brasserie, op de binnenplaats.

Tot snel bij Vieux Depot!

Oude Baan 11, Brasschaat  |  03/877 22 25  |  info@vieux-depot.be  |  www.vieux-depot.be

Welkom bij Vieux Depot



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

Maak kennis met Hair & Bodycare @ home, een professioneel 
kapsalon dat gebruik maakt van natuurlijke producten. Naast 
knippen kun je hier ook terecht voor gelnagels, extensions, 
pedicure, wenkbrauwen of een gelaatsverzorging van Aveda.

Permante make-up ogen en lippen
Permanente make-up van de ogen en lippen is er voor iedereen die er 
op alle momenten van de dag (en nacht) verzorgd uit wil zien, weinig 
tijd heeft of moeite heeft om zich op te maken.

Permanente make-up wenkbrauwen
Bij permanente make-up van de wenkbrauwen wordt, met 
ultradunne naalden die razendsnel op en neer gaan, een speciale 
huidvriendelijke pigmentatievloeistof in de huid gebracht.

Micro-blading wenkbrauwen
Is het aanpassen, corrigeren van uw bestaande wenkbrauwen. 
Het is een manuele techniek om wenkbrauwhaartjes extra fijn in te 
pigmenteren!

Onze kapsalon is gelegen te Alfons Schneiderlaan in Deurne, vlakbij 
het Rivierenhof. 

Verdubbel NU uw cadeaubon voor eindejaar! 
Bijvoorbeeld; u betaalt slechts 40 € voor een waardebon 
van 80 € Enkel te gebruiken op boekingen voor 
permanente make-up, na 1 januari en enkel telefonisch  
te maken. (Max. 150 €, 1 bon/persoon)

Spring gerust eens binnen voor informatie of maak 
telefonisch of online een afspraak.

Er perfect verzorgd uitzien
op elk moment van de dag?

Cadeautip  
 voor Kerst!



Brugstraat 204  |  Sint-Job-in-'t-Goor  |  0032-32950612
info@beautyzenhouse.be  |  www.beautyzenhouse.be

•   Gelaatsverzorgingen (natuurlijk of medisch) - SPECIALISATIE
•  Huidverbetering van het gelaat met medische peelings of Photogen System en LUMI8 - SPECIALISATIE
•  Huidverbetering van het lichaam (Cocoon IR Wellness Pro in combinatie met BodyShock producten)  - 

SPECIALISATIE
•  Lymfedrainage van het gelaat met biodrainer
• Make-up
• Manicure en gellak
• Pedicure
• Ontharing (hars)
• Massage

BEAUTY ACTIE 10% korting 
op alle gelaatsverzorgingen 

Genomineerd voor 
schoonheidspecialiste 
van het jaar 2019

Wat maakt mij 
en mijn salon 
zo bijzonder?

ILL  S E S, S IE N , GEENA LISA  
G E ELE LIE ENS I N AL E IG , I  

WILLY SOMMERS, SOFIE DUMONT, GEENA LISA & 
GOEDELE LIEKENS ZIJN AL OVERTUIGD, JIJ OOK?

Claudia is gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste 
en ontvangt je in een 
professioneel en sfeervol 
kader. Ze werkt met 
kwaliteitsproducten en 
zorgt telkens voor een 
persoonlijke aanpak. Je 
kunt hier terecht voor tal 
van gelaatsbehandelingen, 
hand- en voetverzorgingen, 
ontharingen en massages. 
Geniet hier van een 
natuurlijke en hydraterende 
gelaatsverzorging. De 
gecombineerde krachten 
van Dode Zeemineralen en 
modder exfoliëren, reinigen 
en tonifiëren het gelaat op 
een zachte manier. 

Hier wandel je als een 
herboren mens naar 
buiten!

Claudia Nuyts

geldig in de maand november 2018 (niet cumuleerbaar met andere acties)



Italiaanse warmte in Schoten
LAAT DEZE BUITENKANS NIET LIGGEN
Met pijn in het hart hebben we besloten onze winkel na 12 jaar stop te zetten 
om ons aan een nieuw project te wijden. Hierdoor hebben wij een algemene 
uitverkoop gestart. Alles moet weg wegens liquidatie, dus haast u! 

Paalstraat 94, Schoten  |  +32(0) 3 226 58 06 
lemiegioieschoten@gmail.com

•  Juweeltjes in 
massief zilver, 
edelstaal en brons

• Geschenkartikelen
• Italiaans porselein
• Massieve zilverwerken
• Antieke kunst
• Guess
• Liu-Jo

Juweeltjes in 
massief zilver, 

Totale 
uitverkoop 

alles -50%

Le mie Gioie,
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Laat je troetel weer  stralen!

Is jouw troetel 

toe aan een frisse 

opknapbeurt? 

Maak dan snel een 

afspraak!

40



Maak kans op een:

waardebon 
t.w.v. € 20,00
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‘van snoetjes tot voetjes’ jouw 
trimsalon bij uitstek. Als gediplomeerd 
hondentrimster werk ik volledig in 
functie van jouw hond en volledig 
naar jouw wens!

Is jouw hond toe aan een trimbeurt, of heeft hij 
enkel een wasbeurt nodig? Bij trimsalon ‘van 
snoetjes tot voetjes’ kan je terecht met alle 
honden, groot en klein!
Was jij je hond liever zelf? Geen probleem, huur 
de doggy self wash voor zolang je nodig hebt 
om jouw hond weer helemaal tip top te krijgen.

Trimsalon ‘van snoetjes tot voetjes’  
Eigenaar: Nika Oostvogels
Bergsebaan 83  |  2960 Sint-Job-in-'t-Goor  |  0474/49 10 03 
trimsalonvansnoetjestotvoetjes@gmail.com
https://trimsalon83.wixsite.com/snoetjestotvoetjes

Laat je troetel weer  stralen!

h w a s b e u r t d y 
o x k x v l v l v b h 
n w r s o a v x b c s 
d r u n e d c l n z i 
e a i o t v y h c g b 
n s s e j e u j t k o 
e s i t e i e f h t f 
h e n j i t m w y t s 
q n g e i e l y f n r 
c r s q m q u p h f p 
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Trimsalon ‘van snoetjes tot voetjes’ 
Bergsebaan 83  

2960 Sint-Job-in-'t-Goor 
0474/49 10 03 

t.w.v.

trimsalon bij uitstek. Als gediplomeerd 

Trimsalon ‘van snoetjes tot voetjes’

Trimsalon ‘van snoetjes tot voetjes’



COBALT BOX

Self Storage

BraSSchaat en MortSel

Mini-opslagruimten 
Budgetvriendelijke kantoren en flexplekken

Bel nu 03 430 40 41
www.cobaltbox.be - info@cobaltbox.be

TE HUUR



 www.cafedebeaute.be   |   info@cafedebeaute.be

MANNEN €5 korting*

VROUWEN €10 korting*
bij snit & brushing

*1 bon per klant, niet cumuleerbaar met andere acties

NU OOK TE WESTMALLE

Schilde

Turnhoutsebaan 410
2970 Schilde
03 535 35 05

Merksem

Lambrechtshoekenlaan 118
2170 Merksem
03 645 71 22

Westmalle

Brechtsesteenweg 2
2390 Westmalle

03 312 00 32
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n 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: 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

KAPSALON. .STUDIO

NATUURLIJK HUISHOUDEN
13 NOVEMBER
Tijdens deze workshop maken we zelf onze 
poetsproducten 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. 
Wanneer: 13 november
Waar: Gemeentezaal De Brouwerij
Weeldestraat 86 Weelde - Antwerpen Prijs: € 4,-
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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
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Kerkstraat 26, ’s Gravenwezel 
03 658 11 66  |  info@therose.be      

www.therose.be

Méthode Mosaïque 
Modelante

NU van 130€ voor 100€!  
(geldig in november 2018)

• 90% jonger uitziende huid

• 93% meer ontspannen gevoel

• 90 minuten puur verwenritueel

• Zelfverwarmend kleimasker 

met een liftend effect

Onze anti-aging signature 
behandeling voor het 
herstructureren van het 
gezicht!

Samen met mijn huidige 
collega Hanne de Loose 
streven wij ernaar om onze 
klanten in de watten te 
leggen en ze een zen gevoel 
te geven zodat ze tevreden 
en relaxed buitengaan.

Wij hopen dat we jullie 
allen mogen ontvangen 
in onze oase van rust en 
beauty!

Ook voor geschenkmanden kan je terecht bij Coffeestore Schoten!



voeding 
dieren 
passie  
vers 

vlees 
verzorging 
gedrag 
natuur
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Maak kans op:

3x een cadeaubon 

t.w.v. € 25,-
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Cats & Dogs  |  Turnhoutsebaan 399  2970 Schilde  
03 385 23 04 | www.dogside.be

Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde 
Openingsuren: ma - za van 09:00 tot 18:00 uur (di gesloten)
Zondag van 10:00 tot 18:00 uur
schilde@dogside.be  |  03 385 23 04

Te besteden 
in de winkel

Dé zaak 
voor elke 
dierenliefhebber
Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke 
kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan kan u 
beslist terecht bij dierenspeciaalzaak Cats & 
Dogs, in drie vestigingen (Schilde, Kalmthout 
en Sint-Job).

"Wij verkopen alles voor honden, katten, knaagdieren, maar 

ook voor vogels, vissen en allerlei boerderijdieren. Voor 

ons primeert het natuurlijke aspect van dierenvoeding- 

en verzorging. Gezonde, niet-geraffineerde voeding. Het 

biologische back to nature-principe, zeg maar. Wij verkopen 

ook vers vlees, zoals diepvriesvoeding voor honden". 

Gezondheid

“Bij ons krijg je een 

volledige uitleg van A tot Z 

over gedrag, voeding en 

verzorging. Onze medewerkers zijn ook allemaal 

dierenvrienden die zelf dieren hebben. Voor ons is dat 

essentieel. Kortom: met passie en overtuiging een verhaal 

over de natuur vertellen. Daar draait het om.“

Onze winkel in Sint-Job is verhuisd! U vindt ons op 

Handelslei 6.

Groenten & 
fruit

Schilde Sint-Job Kalmthout
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