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Kerstmis komt er weer aan 
en daarbij ook de tijd van 

het gezellig tafelen met 
vrienden en familie. Sluit 

je graag klassiek af met 
een heerlijke kerststronk 
of kies je liever voor een 

stijlvol dessertglaasje?

Geniet van een zoete Kerst

Donksesteenweg 246, Brasschaat  
info@patisseriecharlotte.be

03/645 05 12
www.patisseriecharlotte.be

Bij ons kan je terecht voor allerhande zoete lekkernijen. Met een suiker-, lactose-, of 
glutenvrij dieet, kunnen we eveneens een feestelijk dessertje voorzien.

Een kleine greep uit ons assortiment dat je alvast doet watertanden:
- Proseccomousse met cranberries
- Donkere chocoladepralinémousse met hazelnoten
- Yoghurtpanacotta met citroencrème en bitterappelsienencompote
- Koffi emousse met gecarameliseerde noten
- Witte chocolademousse met exotische vruchten
- Soezenkrans met kerstige krieken

Uitgeput van al dat kerstshoppen? Kom even tot rust met een heerlijk tasje koffi e en een 
gebakje in onze gezellige tea-room. 
Wij wensen je alvast een hartverwarmende eindejaarsperiode, en hopen je te mogen 
verwelkomen in onze winkel in de ‘Patio Donk’!

Geniet van een zoete Kerst
In ons gamma van relatiegeschenken staan de 
alom gekende Godiva pralines of zorgen we voor 
een verfi jnd geschenk. We verpakken met plezier 
een Patisserie Charlotte blikken doos met onze 
befaamde bokkenpootjes of dessertkoekjes.
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Bruisende lezer,

Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Finess Lingerie en Deli Fleur. Stuk voor stuk zijn zij 
net als wij klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Manuela Kolkman
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December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen van 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen
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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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Bodycasting
Achter elke casting zit een mooi verhaal, maar ook het 
creatieproces is waardevol. Tijdens het maken van de 
lichaamsafdruk kan je niet anders dan even stilstaan en het 
gelukkige of moeilijke moment intens beleven.

Laat je handen vereeuwigen met je partner, ouders of gezin 
en creëer samen een tastbaar en gedetailleerd cadeau voor 
jezelf of geliefden.

Soy, ik ben… Wie ben jij?

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

Geef een afdruk cadeau voor een zwanger buikje, bellybowl 
of babyhandjes en- voetjes. Cadeaubonnen bodycasting 
online te bestellen!

Luxury Soy Candles
Maak iemand of jezelf blij met onze handgemaakte geurkaarsen 
op basis van natuurlijke sojawas. Ontdek onze sfeervolle geuren 
en bestel meteen je favoriet online! www.soy.be

Cadeautip voor kerst!



BRUISENDE WINACTIE

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. ‘Liv’in Room 121‘ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een kussen 
babylone - 1 
t.w.v. € 22,-
Mooi zacht kussen 

met zwart wit motief, 

Marrakech style, ecru effen

katoenen achterkant.

B 40 cm x H 40 cm

www.livinroom121.be

VELVET 
KUIPSTOEL 
Zeer trendy met zijn 
velours zitting en 
stalen frame 
Verkrijgbaar in 
6 andere kleuren 
€ 79,-
www.livinroom121.be

HAARDMANDEN EN TASSEN 
Leuke jutten manden en tassen met handvaten 
voor multi gebruik, tweekleurig zwart/naturel 
H 40 cm x B 40 cm € 35,-  |  H 40 cm x B 50 cm 
€ 55,-  |  H 50 cm x B 50 cm € 65,- 
www.livinroom121.be

SFEERLAMP BRONS
Sfeervolle unieke lamp,
met velvet kap 
H 64 cm x diameter 20 cm  
€ 95,-
www.livinroom121.be

win Liv’in R� m 121Stijladvies
vanWINACTIE

Marrakech style, ecru effen

SFEERLAMP BRONS
Sfeervolle unieke lamp,
met velvet kap 
H 64 cm x diameter 20 cm  
€ 95,-
www.livinroom121.be
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KUSSEN VELVET 
FRANJES 
Zacht velours kussen met 
exotische print
B 50 cm x H 35 cm
€ 33,- 
www.livinroom121.be

VAAS LEOPARD PRINT 
Mooie vaas in dik glas, luipaard print 
H 36 cm x B 23 cm € 65,-  |  H 40 cm x B 26 cm € 85,-
H 45 cm x B 30 cm €115,- 
www.livinroom121.be

SOFA LYNN 
Zeer trendy en comfortabele zetel 
in bubble uitvoering. Beschikbaar in heel 
veel velvet kleuren en ook andere afmetingen. 
€ 1435,- 
www.livinroom121.be

EMANUEL STOEL 
CHLOË 
Exotische rotanstoel, zwart
B 105 cm x H 155 cm, 
Zithoogte (incl. kussen) 47 cm 
€ 385,-
www.livinroom121.be

SHOPPING/NEWS

Liv’in R� m 121

Zacht velours kussen met 

B 50 cm x H 35 cm

www.livinroom121.be
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Finess 
Lingerie, 
een vaste 
waarde in 
Schilde. 

Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di – zat open van 10 - 18 u.
03/383.59.14

Finess Lingerie ’s-Gravenwezel
Wijnegemsteenweg 39/B - ’s-Gravenwezel
Openingsuren: di - zat open van 10 - 12.30 & 13.30 - 18u.
03/685.74.64

info@fi ness.be  |  www.fi ness.be

Extra open voor kerst 
16,23 (12u-17u) 
& 24 (10u-16u) 
Leuke cadeautjes
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De bloei van Finess Lingerie vertaalde zich ruim een jaar 
geleden met de opening van een tweede winkel in ’s 
Gravenwezel. Ook hier word je begeleid met deskundig 
advies. Finess Lingerie volgt met enthousiasme de laatste 
trends en luxe styling. De stylistes krijgen continue bijscholing 
en volgen de sociale media. 
 
Met zowel de vaste topmerken als de nieuwe selectie wil het 
Finess-team haar liefde voor lingerie doorgeven. Bij de keuze 
van de collecties staan pasvorm en kwaliteit steeds centraal. 
Naast het uitgebreid assortiment corsetterie (inclusief grote 

maten) en nachtmode, is er ook altijd een ruime keuze aan 
badmode, kleedjes en homewear. Stijlvol, comfortabel en met 
respect voor ieders budget. Uiteraard ook voor ieders situatie: 
er is een aanbod van prothesebh’s en op afspraak kan je 
terecht bij Caroline, een erkende bandagiste. Ook aan de 
heren is gedacht, met een ruim assortiment aan ondergoed, 
nachtkleding & zwemshorts.
 
Finess Lingerie verwelkomt haar klanten met een gevoel van 
warmte en openheid. Service op maat staat centraal.
Isabelle, Dominique en Margaux maakten van hun zaken een 
tweede thuis met een gezellige sfeer. 
In de aangename zithoek kan de partner rustig een kopje 
koffi e drinken terwijl mevrouw of meneer past.

De zaak wordt met hart en ziel gerund 
door Isabelle en haar dochters, Dominique 
& Margaux. Samen met Dominique 
(naamgenoot) en Maria is het team 
opgeleide lingeriestylistes compleet.  

Isabelle

Dominique Dominique

Maria
Margaux
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Een warme Clic(s) voor Kerst



COLUMN/LUTGART SMEKENSCOLUMN/LUTGART SMEKENS

Ik ga op bezoek bij CLICS TOYS in Wuustwezel, de fabriek van Hedwig 
en Nancy, waar dit jaar 150 miljoen speelgoedblokjes de deur uit zullen 
gaan.
Wie ergens voor vecht kan winnen, wie nergens voor vecht heeft al 
verloren.

Dit is het verhaal van Hedwig en Nancy. De passie waarmee Hedwig 
vertelt, 19 jaar nadat hij zijn Clics-speelgoed heeft gelanceerd, is 
bijzonder. 
Deze kleine Brasschaatse blokjes worden nu verkocht in 60 landen.  

Met de nieuwste versie, Clicformers, kan je auto’s, robots, dino’s en 
handtassen bouwen. “Samen met de Koreaanse partner doen we de 
productontwikkeling, het design, de marketing en de verkoop. Wij zijn 
wel de enigen die produceren”, zegt Hedwig, “en dat doen we goed. 
Onze fabriek is volledig geautomatiseerd. Van plastic korrel tot een 
afgewerkte speelgoeddoos. Robots stapelen de speelgoedblokjes in 

hoopjes van tien, terwijl zelfrijdende treintjes bakken 
brengen naar de inpakafdeling, waar opnieuw 
robothanden aan het werk zijn. Maar, made by “Belgian 
hands”. “

Hedwig en Nancy, jullie geven kerstgeluk met een 
“CLICS”.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Wat is er mooier, dan een geschenk te kunnen 
geven van eigen bodem en eigen makelij.

Een warme Clic(s) voor Kerst

productontwikkeling, het design, de marketing en de verkoop. Wij zijn 
wel de enigen die produceren”, zegt Hedwig, “en dat doen we goed. 
Onze fabriek is volledig geautomatiseerd. Van plastic korrel tot een 
afgewerkte speelgoeddoos. Robots stapelen de speelgoedblokjes in 

hoopjes van tien, terwijl zelfrijdende treintjes bakken 
brengen naar de inpakafdeling, waar opnieuw 
robothanden aan het werk zijn. Maar, made by “Belgian 
hands”. “

Hedwig en Nancy, jullie geven kerstgeluk met een 
“CLICS”.

15



Minder rimpels, meer volume?

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

Wij gebruiken vullers voor de vermindering van je statische rimpels en lijntjes, voor 
toevoeging van volume in je gezicht, voor een lipvergroting en voor de accentuering van 
je gezichtscontouren.

Wil je ook minder rimpels? Bel dan voor het maken van een intakegesprek.

Meest voorkomende behandelzones:
· Kraaienpootjes
· Fronsrimpels 
· Voorhoofdrimpels

Voorbeelden van mogelijke 
behandelingen:
· Lippen voller maken
· Neus-lippenplooi verzachten
· Marionettenlijnen opvullen
· Rokerslijntjes verminderen
· Kaaklijn verstrakken
· Diepe rimpels opvullen
· Meer volume in de wangen
· Liquid faceli�

ACTIE
HYALURONZUUR

1cc – € 210,- 
2 cc – € 380,-

SKINNE FILLERS

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

OOK OPEN IN  
HET WEEKEND



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
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Alles voor  
de creatieve  
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles 
over naaien en breien! 

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat!  
 
In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be



Huur wat extra koelte

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

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

Één dag: vanaf € 80,- excl. btw  
(gebruik +/- 24u) 
Weekend: vanaf € 100,- excl. btw
(gebruik van vrijdagavond 17u tot max. 
maandag 9u). 

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

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

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, 
tuinfeest, communie- of 
lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest  
of babyborrel alsook voor 
evenementen en braderijen.

Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

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

Al vanaf 

80 euro  

per dag!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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Bredabaan 180, Brasschaat  |  03 651 49 71
www.lingeriean.be  |  info@lingeriean.be

50 JAAR LINGERIE
2 GENERATIES
MET HART EN ZIEL

December, start van  
een feestjaar!

GRATIS herbruikbare grote 
TAS bij AANKOOP!*

* Vanaf 100 euro/ tot uitputting voorraad/ terug 
mee bij volgende aankoop 1 euro korting



www . h a i r s e n s a t i o n . b e

Donk Patio I  Donksesteenweg 218 I  2930 Brasschaat 03 665 10 19 I  info@hairsensation.be

d ame s  h e r e n  k i d s

Hair Sensation verwent je haar alleen 
met  absolute topproducten. Daarom stellen 
we graag Kevin.Murphy aan je voor. 
Super verzorgende  haarproducten van de 
Australische haircare revelatie van dit moment! 
Kom snel langs om ze te ervaren.

Ben je toe aan een frisse knipbeurt, of wil
je eens iets geheel anders? Dan ben je bij
Hair Sensation aan het juiste adres. Ons vaste 
team staat voor je klaar en helpt je graag met 
advies over de nieuwste trends en de nieuwste 
kleuringen op biologische basis. 

Tot binnenkort bij Hair Sensation!

05-17 HS bruist 162x162_spring.indd   2 05-04-17   14:24
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www.kwadraatonline.be             Geestenspoor 17/1, Ekeren 2180    +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be

Kwadraat levert maatwerk op 
basis van een professioneel 

overwogen lijstkeuze zodat uw 
kunstwerk geoptimaliseerd wordt. 

Hierbij wordt zowel rekening 
gehouden met het kunstwerk zelf 
als met het interieur waar het zal 

terechtkomen.

Bij Kwadraat bekijken we het werk en de omgeving waar 
het werk moet komen te hangen en stellen dan samen 
met u de geschikte lijst samen. Achter elk werk zit wel een 
verhaal daarom nemen we ruim de tijd om dit verhaal mee 
in de inlijsting te verwerken. Daar komt ook nog bij kijken 
dat we het werk zo lang als mogelijk willen beschermen 
voor allerlei schadelijke omgevingsfactoren. 

Bij Kwadraat heb je keuze uit meer dan 500 verschillende 
lijsten. Van barok tot strak aluminium in alle mogelijke 
kleuren en vormen.

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

Een oude baroklijst, een strakke aluminiumlijst, in een 
lijst in hout of toch een fleurig lijstje? Bij Kwadraat heb 
je een ruime keuze voor alle soorten werken.

Een lijst maakt het werk
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BINNEN/BUITEN

Mary Poppins keert terug in de betoverende 
en compleet nieuwe musical. In dit vervolg 
schiet Mary Poppins de Banks-familie na een 
tragische gebeurtenis opnieuw te hulp om 
het plezier en de magie terug te brengen in 
hun leven. Emily Blunt is de perfecte super 
nanny die van elke simpele taak een 
onvergetelijk avontuur maakt. Beleef een 
magische kerst met de hele familie en zing 
en dans met Mary Poppins in deze vrolijke 
en nostalgische musical.
Mary Poppins Returns is vanaf 19 december
te zien in de bioscoop.

 AGJE UIT
VAN DE KANT
IN DE GRACHT

FILMPJE KIJKEN
MARY POPPINS 
RETURNSD

Solange en Richard zijn een 
gelukkig getrouwd koppel. Boven 
aan hun verlanglijstje staat om, 
indien het fi nancieel mogelijk zou 
zijn, een tweede verblijfplaats te 
kopen ergens aan de Belgische 
kust. Als hun droom werkelijkheid 
is geworden, gaan ze regelmatig 
samen genieten van hun stukje 
paradijs op aarde. Richard heeft 
beroepsmatig een zeer 
verantwoordelijke bezigheid. 
Solange daarentegen heeft 
meerdere aandachtspunten en is 
meer wispelturig van aard. 
Komedie van de auteur Walter
Van de Velde.
8-12-2018 t/m 12-1-2019
Meer informatie vind je op 
www.noordteater.be

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win

23



Bosduinstraat 51, Wuustwezel  
03-4256091 
info@ecoflames.be
www.ecoflames.be

Grote keuze 
kwaliteitsmerken zoals:
- Dru
- Faber
- Spartherm
- Dik geurts
- Lotus
- Hergom
- Rika

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u terecht 
voor alle types kachels.  
Wij verkopen o.a. pellet-, 
hout- en gaskachels, hout- en 
gashaarden en elektrische 
sfeerverwarming.



Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar 
ook gezelligheid uitstraalt? Dan 
moet u bij Ecoflames zijn. We zijn 
gespecialiseerd in de verkoop 
en installatie van diverse soorten 
kachels en haarden in alle stijlen.

Blader door onze website en ontdek 
ons zeer uitgebreid aanbod kachels 
en haarden met verschillende 
verbrandingsmethoden.  

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst 
u meer informatie? Aarzel niet, kom 
eens langs of neem contact op.

Dé haard 
voor jouw 
huis!
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www2.lancome.com 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  be.loccitane.com

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl/fr

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl/fr
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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LUXURY CANDLE 
GOUD
Kaars met soja wax, in 
verschillende geuren verkrijgbaar
€ 32,50

INDISCH KASTJE
Authentiek uniek kastje met 

blauwe verfresten
€ 975

VAZEN LUIPAARDMOTIEF
Mooie vaas in dik glas, luipaardprint
in 3 verschillende formaten
S € 65  M € 85  L € 115

Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

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

Mooie vaas in dik glas, luipaardprint

SFEERLAMP BRONS
Prachtige sfeerlamp met 
velvet kapje
€ 95

OFFERDOOS BALI
Mooi offermandje uit Bali, 
bezet met pareltjes
€ 90



December is er weer en wij helpen u graag 
bij het kiezen van het perfecte cadeau!

Koop voor eind december een nieuwe bril op sterkte en geniet nog van je terugbetaling bij je mutualiteit voor 2018!



December is er weer en wij helpen u graag 
bij het kiezen van het perfecte cadeau!

Koop voor eind december een nieuwe bril op sterkte en geniet nog van je terugbetaling bij je mutualiteit voor 2018!

Multifocaal all-in €€ DECEMBERDEAL!*
Multifocaal Multifocaal allall-allall-in € 425,00 Unifocaal Unifocaal allall-allall-in € 279,00

Open ma t.e.m. zat: 9u30-18u
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
B

ee
ld
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a

TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Keurslager De Meulder
De lekkerste gevulde kalkoen bij

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

Keurslager De Meulder is de ganse week 
doorlopend open, behalve op donderdag.  
Op zon- en feestdagen steeds tot 12u30.

De heerlijk gevulde kalkoen mag niet ontbreken met de feestdagen. Bij Keurslager De Meulder wordt uw 
kalkoen netjes uitgebeend en daarna opgevuld met een feestvulling op basis van kalfsgehakt, 
kalkoenfilet, mousse de canard, truffel en een vleugje porto.
We voorzien dit jaar 2 soorten kalkoenen:
•  De babykalkoen (5 tot 7 personen)
•  De keurkalkoen (8 tot 10 personen)

Bij uw kalkoen krijgt u de juiste bereidingswijze en –tijd. Mislukken kan niet. De kalkoen serveert u het 
beste met onze heerlijke Grand Veneursaus. Verse kroketjes, warme groenten en een appeltje met 

veenbessen maken het compleet. Tijdig bestellen is de boodschap. 

Raadpleeg onze eindejaarsfolder in de winkel of online op 
www.keurslager-demeulder.be voor andere lekkere suggesties!

beste met onze heerlijke Grand Veneursaus. Verse kroketjes, warme groenten en een appeltje met 
veenbessen maken het compleet. Tijdig bestellen is de boodschap. 
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Brasschaat-centrum 



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!



FONDUE

GOURMET

STEENGRIL

TEPAN YAKI

KAAS EN BREUGELSCHOTELS

RAADPLEEG ONZE EINDEJAARSFOLDER 
OP ONZE WEBSITE

WILD

BEREIDE GERECHTEN 

VERS VLEES, VLEESWAREN 

EN SALADES

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03 66630 00  |  www.vleeshal-van-gool.be
Grote parking voor de deur  |  Kijk voor de openingstijden op onze website



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

Hulpmiddelen voor slechtzienden

- Grote keuze loupes met en zonder verlichting
- Digitale loupes
- Verlichting voor slechtzienden
- Sprekende horloges
- Voorleestoestel
   en meer!

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

Specialist in oog en oor

OPEN DEUR
20 en 21 december van 10.00 tot 20.00

Ontdek onze cadeautips voor de 
eindejaarsfeesten met een hapje en een drankje!

Gratis speelkaarten voor slechtzienden bij 
bezoek op onze opendeur.



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
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service



LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende
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Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

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

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
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maar dan andersParijs
Meer informatie over Parijs
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

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

Ferenco is de verdeler van 
karaktervolle producten: 

zowel onze vloeren, deuren 
en ramen zullen uw 

woonst een karaktervolle 
uitstraling geven zodat u 
na een harde dag werk 

tot rust kan komen in een 
warme en veilige omgeving! 
Uiteraard kunnen wij met 
onze materialen ook uw 
werksfeer optimaliseren!

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

Floors, doors & windows

Grote  kortingen  bij meerdere stuks!



Onze suggesties

Elisalei 55, 2930 Brasschaat  
03.665.10.15

www.oudantwerpen.be

Oud Antwerpen

Eerlijk eten,

Recent vernieuwde feestzaalEen ideale gelegenheid voor uw familie-, zaken- of andere feestjes.De feestzaal is gratis beschikbaar indien men reserveert voor meer dan 20 personen. De gezellige inrichting biedt een maximale bezetting tot 100 genodigden. Wij hebben voor u speciaal een suggestiemenu gemaakt voor feestelijkheden.

Voorgerechten
Wildpaté met rozijnentoast en uienconfijt      Carpaccio van hert met veenbessen
Wildconsommé        

Hoofdgerechten
Fazant met gekarameliseerd witloof
Fazant met zuurkool
Wildragoût
Hertefilet met warme groentenkrans
Hazerug met rodekool
Trio van hert, haas en everzwijn met boschampignonsTrio van fazant, duif en eend
Geserveerd met verse gratin dauphinois of amandelkroketjesMosselen natuur/look/witte wijn/Oud Antwerpen
Kip Tikka Massala met rijst

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

elk seizoen nieuwe suggesties

Wildpaté met rozijnentoast en uienconfijt   

    

   

    

Trio van hert, haas en everzwijn met boschampignons
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BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL 03/291 31 25 • www.juwelier-yolande.be • TEL 03/645 30 65

AM 096 | 40+5cm 
€119

AM 095 
€139

AM 097 | 19cm 
€125

AM 129
€109

AM 128
€89

AM 127 | 50cm 
€119
verschuifbare lengte
longueur réglable

AM 068 
€79

AM 067 
€79

BRASSCHAAT BREDABAAN 269
MERKSEM BREDABAAN 568
www.juwelier-yolande.be
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Kerstmenu

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Kreeft & Tomaat

Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!

HC_BRE_ADV_KERST_BRUIST_324x162mm_spread_v2.indd   1 16-11-18   17:14
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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. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

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 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 eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...



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 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 eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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voor feestdagen 

De kille donkere 
dagen zijn er weer, 

maar daarbij ook 
de tijd om met je 
geliefden rond te 

tafel te gaan zitten 
en te genieten 

van heerlijke 
verwennerijtjes.

in grandeur!
Déli Fleur is reeds 20 jaar uw trouwe 
partner voor het vullen van jouw feesttafel. 
Hierbij een paar voorbeelden uit ons 
assortiment. Voor aanvullende producten 
kan u steeds terecht in onze winkel.

Aperitiefhapjes
Mini-worstenbroodjes, mini-videe, mini-
kaashoorntje, mini-pizza, mini-vishapje. 

Krokantjes
hotelbroodjes, mini-pistolets, stokbrood 
wit, grof, sesamzaad, maanzaad en meer!

Luxebrood 
Suikerbrood, notenbrood, kerststol met amandeltjes, 
rozijnenbrood, …

Room & fuittaarten in hartvorm. En natuurlijk 
onze klassieke kerst- en nieuwjaarsstronken met 
slagroom of boterroom van 2 tot 10 personen. 

Dan rest er ons nog enkel jullie een heel 
warme kerst toe te wensen en een gelukkig 
en gezond nieuwjaar!

Eva & Robi

voor feestdagen 
in grandeur

voor feestdagen 
in grandeur

voor feestdagen 

Aardbeienmousse met een interieur van 
vanille en framboos op een bedje van 
biscuit.

Heerlijk feestgebak. Duo van chocolade-
mousse van melkchocolade met een 
interieur van witte chocolademousse op 
een bedje van chocolade biscuit.



BRUISENDE/ZAKEN

Verhoevenlei 142, Brasschaat |  03/651.24.84 |  www.delifleur.beVerhoevenlei 142, Brasschaat |  



Gelegen in een prachtig gerenoveerd pand in 
de oude binnenstad van Antwerpen vinden we 
“de Godevaart”. Tijdens een grondige renovatie 
werd van een oude vishandel een gezellig en 
huiselijk restaurant gemaakt. Door de 
authentieke elementen te bewaren kreeg het 
restaurant een stijlvol interieur mee.

Het meest unieke aan deze zaak echter vinden we 
achterin waar je je echt in de Provence of Toscane 
waant; een prachtige binnentuin, enig in de 
binnenstad, nodigt je uit om op een zonnige middag te 
genieten van een lichte lunch of van een relax diner op 
een zwoele zomeravond.

Daar waar vroeger de Godevaart synoniem stond met 
uitgebreid en exclusief tafelen, werd door de nieuwe 

uitbaters besloten resoluut te breken met deze traditie.

De Godevaart biedt nu een eerlijke, eigentijdse keuken 
met dagverse, seizoensgebonden producten. Alles 
draait om lekker eten in een leuke, ontspannen sfeer. 
Meergangenmenu’s hebben plaatsgemaakt voor een 
vaste kaart aangevuld met een aantal suggesties. Zo 
kan je voor de lunch, tussen het shoppen door, perfect 
binnenstappen voor één gerecht!

De tijd dat lekker eten gelijk stond aan uren aan tafel 
zitten behoort tot het verleden, aldus Jeremie 
Landweer, die onlangs de teugels van dit restaurant 
in handen nam.

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

Stijlvol genieten!



De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Zondag en maandag gesloten.

Wilt u echter een groepsreservatie maken,
dan openen wij graag ons restaurant voor u op aanvraag!  
(afhankelijk van aantal deelnemers en budget)
Voor meer informatie hierover kunt u ons altijd bellen of mailen.

DE GODEVAART



Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

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

Een gezellige oase van rust
BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

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

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

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

“Wij 
verwennen 

onze
klanten”

Een gezellige 

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

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



Steenbok 22-12/20-01

Je staat er deze maand niet alleen 

voor, je krijgt de nodige steun van 

de mensen om je heen. Zo kun je 

met een gerust gevoel in je hart 

een nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02

Je bent voorzichtig, maar dat kun 

je beter zijn dan dat je de verkeerde 

stappen neemt. Zo voorkom je 

een misstap en dat is gunstiger 

dan je denkt. 

Vissen 20-02/20-03 

De laatste maand van het jaar, 

maar ook dan is het nog nodig om 

met je beide benen op de grond te 

blijven staan. Durf de feiten onder 

ogen te zien. 

Ram 21-03/20-04

Deze maand staan de sterren ontzettend 

gunstig! Je pakt alle moeilijke opdrachten 

aan en je rondt deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05

Er liggen ontzettend veel mogelijkheden 

voor je. Laat je niet afl eiden en behaal de 

doelen die je voor ogen hebt. Raak niet 

overstuur als je wat geruchten over jezelf te 

horen krijgt.

Tweelingen 21-05/20-06

Sta deze maand ook open voor de hulp 

van andere mensen. Al wat extra is kun 

je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je weet dat het 

niet goed zit, dit is zonde van je tijd. 

Probeer gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand trek je conclusies 

door bepaalde zaken te bekijken 

van een afstand. Zo kun je met 

nieuwe plannen het nieuwe jaar in. 

Kom op voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09

Je neemt beslissingen die je 

anders nooit zou nemen. Het is 

niet altijd even makkelijk, maar ga 

af op je gevoel, dat is het beste 

wat je kunt doen. Je bent jaloers 

op anderen die er fris uitzien, 

maar jij kunt dat ook als je wilt!

Weegschaal 23-09/22-10

Je zult een spannend aanbod 

tegenkomen dat zal leiden tot 

nieuwe mogelijkheden. Vertrouw 

op jezelf en handel vanuit jouw 

gevoel. Wees niet onverschillig en 

help mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11

De laatste maand van het jaar is 

alweer aangebroken. Gebruik dit 

om alle voor je uitgeschoven 

plannen alsnog uit te voeren. Doe 

dit in alle rust. Het is nu geen goed 

moment voor investeringen.

H O R O S C O O P
BOOGSCHUTTER 23-11/21-12
Wees eerlijk als iemand om je 
mening vraagt. Duidelijkheid is 
niet alleen voor jezelf, maar voor 
iedereen beter.
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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.

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

Een professionele

Professionele en ervaren huishoudhulp op maat!

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

VIP-hulp op maat?
Absolute Service behandelt u als 
een echte VIP!

Absolute Service werd opgericht 
in 2009. De naam werd niet 
toevallig gekozen: uitstekende 
service en kwaliteit is wat ons als 
dienstenchequebedrijf onderscheidt 
van de concurrentie.u een mail sturen naar info@absoluteservice.be 

Wij nemen snel contact met u op!

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat  |  03 434 05 48  |  info@lalibelle.be  |  www.lalibelle.be

Joaillerie
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Kom zeker eens kennismaken
Hopelijk tot binnenkort!

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

Geboortelijsten
Baby- en kinderkleding

Deco
Speelgoed
Babyuitzet

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

 Jozef de Weerdtstraat 10, 2180 Ekeren.

Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. 
Wij bieden tal van merken aan voor uw 
kapoentjes van nul tot en met vier jaar. 
Er is zoveel te ontdekken, dus kom snel 
eens neuzen tussen onze producten.

Een baby op komst? Profi ciat! Wat een 
prachtige gebeurtenis. U stapt een wereld 
in van ontzettend veel grote en kleine 
spulletjes voor uw spruit.
Laat vrienden en familie kiezen uit uw 
favoriete spulletjes door een lijst te leggen 
bij Anneke en Janneke. Zoveel merken, 
oneindig veel keuze. Hier vindt u alles wat 
uw kindje nodig heeft.

Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team 
helpt u graag bij het zoeken naar de juiste 
spulletjes.



Guldenweg 22, Etten-Leur
Frank van Lieshout  |  +31 (0) 6 51075329 
info@L-C-C.nl  |  www.L-C-C.nl

Gespecialiseerd in verkoop van klassiekers 
en youngtimers met name Porsche
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Voetreflexioloog Peggy  |  Geestenspoor 15/1, Ekeren
peggy.vdg@gmail.com  |  0479-716 366

Facebook: Voetreflexioloog Peggy

Voetreflex kan voor allerlei 
klachten worden ingezet!
Stress gerelateerde klachten, migraine- 
hoofdpijnklachten, overgangsklachten, 
darmklachten, slapeloosheid, rug-en 
nekpijn, burn-outklachten, fybromyalgie, 
reuma etc.

Neem voor meer info een kijkje op mijn 
Facebookpagina Voetreflexioloog Peggy!

Lichaam en geest  
in balans

  |  Geestenspoor 15/1, Ekeren
Kapsalon Barbette | Bredabaan 372, Brasschaat
03/297 55 70 | 043/19 20 06 | Facebook: kapsalon barbette

Jouw 
stijl, 
onze 
passie

Extra koopdagen in december van 
10 tot 16 uur op: 
zondag 23, maandag 24, zondag 30 
en maandag 31 december



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

Extra koopdagen in december van 
10 tot 16 uur op: 
zondag 23, maandag 24, zondag 30 
en maandag 31 december
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Bredabaan 471, 2930 Brasschaat  |  0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |  D’atelier Hasmik

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

PRETTIGE FEESTDAGEN 
MET EEN LEKKER 
STUKJE GEBAK!

Vanwege ons 1-jarig bestaan is iedereen welkom voor een hapje en 
een drankje. Wij gaan starten met onze eerste feestelijke december 
workshop met o.a kerstkaartjes maken, versieringen maken voor 
kerstmis voor jong en oud. Iedereen is welkom! 

Voor meer informatie kom langs in de winkel of bel 0483-388439.

D’Atelier Hasmik

Vanwege ons 1-jarig bestaan is iedereen welkom voor een hapje en 

D’Atelier Hasmik
bestaat 1 jaar!

Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops

Kom langs  
voor al uw

of maak een 
afspraak!

Herstellingen



Liever thuis vieren, maar u heeft geen zin 
om lang in de keuken te staan? Dan kunt u de 

Rascasse kerstmenu of traiteur gerechten komen 
afhalen. Zo kunt u meer tijd spenderen
met uw tafelgenoten. Neem voor meer 

informatie contact met ons op.

Rascasse beleven tijdens 
kerstavond

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

Traditioneel zal Restaurant Rascasse ook dit jaar weer geopend zijn op kerstavond.
U kunt dan komen genieten van een feestelijk zesgangenmenu.

WIJ WENSEN U EEN VROLIJK 
EINDEJAAR, EEN GOED BEGIN EN 
EEN JAAR VOLKOMEN NAAR UW ZIN!

Team Rascasse Kapellen

Gesloten van
26 december

tot en met
7 januari 2019
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KERSTMARKT ANTWERPEN
8 DECEMBER 2018 T/M 6 JANUARI 2019
Het ideale gezinsuitje is al vele jaren het 
bezoeken van een Kerstmarkt. Wil je er echt 
even uit zijn, maar toch niet te ver van huis 
gaan? Misschien is Kerstmarkt Antwerpen, 
onderdeel van Winter in Antwerpen, dan 
wel de ideale optie. Gezellige kraampjes, 
sfeervolle verlichting, prachtige gebouwen, 
een schaatsbaan, noem het allemaal maar op. 
Kraampjes en stalletjes waar je de mooiste 
kerstspullen kunt kopen en is verdeeld over 
onder andere de Grote Markt, het Steenplein, de 
Suikerrui en de Groenplaats. Ook wanneer je wat 
wilt eten of drinken ben je op de goede plaats.

Wanneer: zaterdag 8 december 2018 t/m 
zondag 6 januari 2019
Waar: Grote Markt, Antwerpen

DEURNE WINTERT 2018
7, 8 & 9 DECEMBER
Ons winterfestival kronkelt al meer dan 10 jaar 
als een lopend vuurtje door Deurne. Telkens 
slaan we onze tenten ergens anders op. Dit jaar 
is Park groot schijn aan de beurt.

Op vrijdag 7 december geven we de aftrap. 
Vanaf 18 u gaat de bar open en staan er 
heerlijke foodtrucks voor je klaar.
Om 19 u is het tijd voor een spectaculaire 
vuurshow van Sprookjes Enzo die de artistieke 
aftrap komen geven van het festival.

Op zaterdag trekken we dan vanaf 16 u alle 
registers open. Concerten, animatie, foodtrucks, 
een streekproductenmarkt, comedy, light my 
bike, een familievoorstelling, vuurlandschappen, 
een vuurshow, gratis schaatsen… tot 22 u valt er 
heel wat te beleven.

Zondag kan je dan in alle rust het park komen 
verkennen.

Wanneer: 7, 8, & 9 december
Waar: Park Groot Schijn, Deurne
Prijs: Gratis
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CHALET PAULETTE WINTERBAR
7 T/M 30 DECEMBER
Op je 86ste nog een taverne uitbaten, 
het is niet iedereen gegeven, maar Paula 
Corthouts uit Brasschaat doet het wel!
Deze kwieke dame staat al ruim 50 jaar 
paraat voor de klanten van haar Taverne 
Oud Antwerpen. Over de naam van onze 
winterbar hoefden we dus niet lang na 
te denken. Het is een eerbetoon aan de 
dame des huize.

De winterbar Chalet Paulette zal geopend 
zijn gedurende vier weekenden in 
december, telkens op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Sneeuw of een zalig 
winterzonnetje, we zijn op alles voorzien 
dankzij een transparante tent van 150m2 
die grenst aan de speeltuin van de zaak.
Het geheel wordt daar bovenop 
aangekleed als een waar “winter 
wonderland” en zo omgetoverd tot een 
sfeervolle plek waar je met familie, 
vrienden of collega’s kan samenkomen 
tijdens de gezelligste periode van het jaar.

Locatie: Restaurant Oud Antwerpen, 
Elisalei 55, Brasschaat
Aanvang: 7 t/m 30 december

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
HET XIIIDE WERK VAN ROB VANOUDENHOVEN
ZATERDAG 8 DECEMBER
Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem niet.
Zijn eerste 50 jaar op deze planeet. Hem laten 
vertellen over zijn leven, werk en avonturen. Over XII 
stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en 
proberen te “overleven”. Over hoe zijn eigen 
programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn 
leven ondersteboven heeft gehaald. Over de vork en de 
steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en 
downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top 
en fl op. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 
jaren zijn geweest.
Aanvang: 20u (deuren open vanaf 19u30)
Tickets: 16€ vvk - 18€ kassa

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 16 DECEMBER
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 zeker uw instrument 
mee want alle muziekstijlen zijn welkom! Heb je zin 
om blues, rock of pop te spelen, of gewoon vrij te 
improviseren samen met andere muzikanten of kom je 
graag gewoon genieten van deze inspirerende muzikale 
avond?
Aanvang: 18u (deuren open vanaf 17u30)
Inkom is gratis

Voor meer informatie check www.mimuze.be/agenda
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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



Nail-extentions: de nieuwste revolutie 
in nagelverbetering
Aprés Gel-X is het eerste en enige zachte 
nagelverlengingssysteem ter wereld! Snel en 
gemakkelijk aan te brengen. Gel-X-spijkertips en 
Extend-gel zijn vervaardigd uit de nieuwste 
zachte gel-formules voor gemakkelijke 
afdruipmogelijkheden. Geen opslag nodig, geen 
stof, geen geur en geen schade aan natuurlijke 
nagels! Probeer Gel-X als een alternatieve optie 
voor traditionele acryl- of harde Gel-uitbreidingen.

Geen geur, geen stof! Geen schade aan 
Natural Nail! U kan ook terecht voor Gelish 
nagels. Afspraak via 0496 11 81 91.

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

NIEUW NIEUW
bij Gigi-V Beauty de Luxe

Ook in de 

winter 

zorgen wij 

voor kleur!



Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat  |  0478 73 52 27

info@approachingnature.be  |  www.approachingnature.be

relax 
puur 
manicure 
huid 

massage 
pedicure 
olie 
lichaam

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

Maak kans op één:

Gelaatsbehandeling
met Rainpharma skincare
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t.w.v.
 € 60,-

passie 
ambacht 
brood 
wijn 

luxe 
buffet 
gerecht 
aandacht

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

Maak kans op:

kaasschotel voor 6 pers   

           t.w.v. € 57,-
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Scilla  |  Turnhoutsebaan 131, Schilde
+32 3 383 15 47  |  info@scilla-delicatessen.be

www.scilla-delicatessen.beBRA



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

thegiftshopschilde

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

op Facebook

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

Turnhoutsebaan 215, Schilde  |  +32 3 366 67 60

info@thegiftshopschilde.be | www.thegiftshopschilde.be

geschenk 
verwennen 
cadeau 
verjaardag 

knuffel 
kaart
gifts
shop 

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

Maak kans op één:

Cadeaubox van Janzen
t.w.v.

 € 34,95

DIFFUSERS HORLOGES

JUWELENDOOS DECORATIE

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!
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