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Mooivoor jou
Droom grote dromen. 
En zo opende in 2011 
Stephanie na een 
intensieve opleiding tot 
gediplomeerd styliste, haar 
eigen accessoireswinkel 
b’Elle in Kalmthout. 

b’Elle werd al snel een begrip 
in Kalmthout en omstreken en 

Jij bent mooi



evolueerde door de jaren heen naar 
een fashionboutique waar jouw outfit 
volledig samengesteld kan worden. In 
oktober 2018 kreeg b’Elle-boutique er 
een tweede vestiging bij in Schilde. 

Marleen en Stephanie, moeder 
en dochter, zijn de drijvende 
krachten achter b’Elle. Zij worden 
bijgestaan door een fantastisch team 
fashionista’s. 
Bij b’Elle willen wij jou graag laten 
zien dat fashion niet altijd duur hoeft 
te zijn. Ons team zoe de nieuwste 
trends en musthaves, die jouw outfit 

Schilde - Turnhoutsebaan 175C  |  0477 462 655
Kalmthout - Kapellensteenweg 127  |  0499 110 100

@bellefashion.be  |  fb.com/bellefashion  |  www.belle-fashion.be

Mooivoor jou een stijlvolle en hippe look geven, met 
heel veel zorg en liefde voor je uit. 

Naast stijlvol staat b’Elle vooral voor 
uniek en betaalbaar. Laat je tijdens 
het shoppen volledig gaan zonder 
achteraf spijt te hebben van die te 
dure aankoop die je beter had (maar 
niet kon) laten staan. Fijn idee, je zal 
niet veel andere dames met hetzelfde 
item tegenkomen. Dit omdat we 
bij b’Elle steeds kiezen voor kleine 
oplages en deze verdelen over onze 
beide boutiques, zo kunnen onze 
collecties wekelijks vernieuwen.  

Wacht daarom nooit te lang met kiezen 
want op is bij ons meestal ook echt op.

Wij verwelkomen jou graag in één 
van onze twee boutiques om kennis 
te maken met elkaar en met onze 
uitgebreide collectie musthaves. 
Laat jezelf inspireren, ons team 
staat je graag bij met persoonlijk en 
professioneel stylingadvies.

Tot snel,
Stephanie & Marleen, team b’Elle
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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 Beautiness by Tinneke. 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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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

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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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

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
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Zacht velours kussen met 

B 50 cm x H 35 cm

www.livinroom121.be
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Al meer dan 24 jaar is Eline een uitstekende keuze voor kwalitatieve en trendy 
dameskleding. Negen jaar geleden werd deze kledingzaak in Schoten omgetoverd tot 

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

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

Like us on  

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

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

Josephine & Co - Liv The Label - Oui - Riani - Summum
SVNTY - Xandres 

Op zoek naar een kerstcadeau 
of een nieuwe outfit voor de 
feestdagen? Bij ons vindt u 
ongetwijfeld wat u zoekt.

zondag
16/12 en 23/12

extra open
van

11 tot 17 uur.

Op zoek naar een kerstcadeau 

Totale uitverkoop
Vanaf donderdag 15 december 
50% KORTING op de hele 
wintercollectie + stockprijzen 
aan 70% KORTING.



In ons atelier hebben wij 
alle mogelijkheden om 
ontwerpen te maken en 
uit te voeren. Wij maken 
exclusieve juwelen van 
goud, diamant, saffi er, 

zilver en parels voor iedere 
gelegenheid.

Voor een persoonlijk 
sieraad is Nostalgie du 
Passé het juiste adres.

NIEUW! Uurwerken van: 
Michael Kors

Versus Versace
Liu-Jo

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

Juwelen maken 
is een mooi vak
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Zo veel meer dan een cadeautje

Speelgoed voor de rest van je leven zoals de muisjes van Maileg. 
Of een wobbelboard dat spreekt tot de verbeelding van je kinderen. 
Laat hun fantasie maar spreken. Want je kan er mee wippen, van afglijden, 
gebruiken om je auto’s af te rijden of als dak van je huisje of garage.

Voor elke gelegenheid, van familiefeestje tot boswandeling, hebben 
we bijzondere kleding in huis.

Alles is met liefde gemaakt en dat voel je. 

De meeste producten zijn in Europa gemaakt of hebben een fairtrade 
label. Maar er zijn ook gewoon dingen die nog door mensen thuis 
met de hand worden gemaakt. Zoals de knuffels van Big Stuffed of de 
pochetjes van Tiny Magic.

Bij BABYluff heerst een gezellige sfeer, vriendelijk onthaal 
en een origineel ingepakte cadeau vinden wij heel belangrijk.
Ellen en haar team helpen je graag in de zoektocht naar het  
allermooiste cadeau voor de feestdagen.

Laat hun fantasie maar spreken. Want je kan er mee wippen, van afglijden, 

De meeste producten zijn in Europa gemaakt of hebben een fairtrade 

met de hand worden gemaakt. Zoals de knuffels van Big Stuffed of de 

Zoek je iets bijzonders voor Kerst of 
Sinterklaas. Mag het origineel zijn? 
Bij BABYluff is alles met liefde voor je 
uitgezocht en zijn we op zoek gegaan naar 
de allerleukste en trendy babyspullen. 
Voor elk budget hebben we iets.
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Brands
Sproet&Sprout, Büho, Nixnut, Emile et Ida, Louis Louise, Little Hedonist, Gold, 

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

My little Cozmo, LNKnit kids, Piu Piu chick, Pequeno Tocon, Nanami, Trixie, 

Liewood, Elodie details, Rêves d’anaïs, Home by door, Jellycat, Bits&Bites, 

Main Sauvage, Goodnight light, Little Lamp Company, Juuwl, Bontoy, Bloom, 

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

Clio Goldbrenner, Banwood, Tiny Magic, Nanami, Big Stuffed en Wobbelboard.

BABYluff

Turnhoutsebaan 320, Schilde

03 501 33 11

info@babyluff.com

www.babyluff.be

Zo veel meer dan een cadeautje
THE ONLY TRUE 

LOVE IS...  
BABYluff

Bij elke aankoop van Banwood planten zij een 
boom om zo iets terug te doen voor de natuur.



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.



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

Joaillerie
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Joaillerie

Bijloos Interieur

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

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

Bijloos Interieur  |  info@bijloosinterieur.be  |  www.bijloosinterieur.be
Distelvinklei 5 te Schoten  |  Openingsuren: enkel op afspraak  |  03-2371386

Van advies tot realisatie

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

Katty Bijloos



Wijnegemsteenweg 56, Schilde ('s Gravenwezel)  |  03 658 94 38  |  www.nieuwechinesemuur.be
De Nieuwe Chinese Muur

Kom met de feestdagen 
Chinees genieten

Reserveer snel!

Kerstmenu  -  24 december 2018
Aperitief • Pakchoi-kalkoensoep
• Chinese delicatesse: een gerechtje met scampi, krab en kip
•  Peking kalkoen – of Rundvlees op Chinese wijze – of Gamba’s 

op Chinese wijze en gebakken rijst
• Verrassingsdessert
• Koffie of thee, 45,00 euro per persoon

Oudjaarmenu  -  31 december 2018
Aperitief  •  Thaise zeevruchtensoep
• Sint-jakobsschelp op chinese wijze
•  Kreeft op chinese wijze (Gember en lente-ui) 

Lamskoteletjes in zwarte pepersaus en gebakken rijst
• Verrassingsdessert
• Koffie of thee, 58,00 euro per persoon

Afhalen en bezorgen kan natuurlijk ook.
Kijk voor meer informatie op onze website of op facebook.

feestdagen feestdagen feestdagen feestdagen feestdagen 

Peking kalkoen – of Rundvlees op Chinese wijze – of Gamba’s 



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
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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



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. Zo worden wij ook af en toe op het bedrijf in Italië 
uitgenodigd om de nieuwste handelingen aan te leren en stages te 
volgen.

Voor gelnagels werk ik enkel met een handvijl, dit is aangenamer 
voor de klant en geeft minder kans op beschadigingen. Ik streef 
ernaar de gel dun op uw nagel te leggen om een mooie natuurlijke 
look te bekomen. Uiteraard is een pedicure en/of gellac op de 
teennagels altijd mogelijk en besteden wij hier veel aandacht aan.

Epilatie van lichaam of wenkbrauwen nemen wij graag op ons om u 
die mooie en verzorgde look te geven. 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. 
Zijn kennis en ervaring 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 u ongehinderd in de 

watten kan leggen.

www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be

Schoonheidsinstituut  
Berkenrode 

Grimbertlaan 26 – Schoten  
0499 43 40 64 (Monique) 

0497 48 06 22 (Patrick) 

40% korting in de maand december*enkel voor permanente make-up
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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

SFEERLAMP BRONS
Prachtige sfeerlamp met 
velvet kapje
€ 95

OFFERDOOS BALI
Mooi offermandje uit Bali, 
bezet met pareltjes
€ 90
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Mooie vaas in dik glas, luipaardprint

SFEERLAMP BRONS
Prachtige sfeerlamp met 
velvet kapje
€ 95

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

GESTRAALD

AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen



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

Uw verdriet, onze zorg
 Een overlijden komt altijd onverwacht. Afscheid nemen is niet eenvoudig.  

In deze moeilijke tijden staat Uitvaartzorg De Lelie u bij en verzorgt de 
uitvaart van uw geliefde of familielid.
In deze moeilijke tijden staat Uitvaartzorg De Lelie u bij en verzorgt de 

Wij nemen u alle praktische beslommeringen uit handen  
en samen met u zorgen wij voor een uitvaart op maat.

Ons vrouwenteam
Het leven begint altijd bij een vrouw. Daarom bieden 
wij ook de mogelijkheid aan om de kist te laten dragen 
door vrouwen. Zo is de cirkel rond. De keuze ligt echter 
volledig bij jullie. Ons professioneel team heeft zowel 
mannen als vrouwen als dragers/draagsters. Het is ook 
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Alles moet mogelijk zijn om het afscheid op een eigen 
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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
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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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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...
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CHANGESKontich heeft de ��ecte haarkleur v�r jou!

Hallo, ik ben Jeanine van Changes Inspired 
By Glenn.

Voor wie mij niet kent, ik ben al 25 jaar 
colorist. Mijn job is mijn passie en elke 
nieuwe kleur is een nieuwe canvas waar ik 
mij volledig in uitleef. Ik ga elke uitdaging 
aan en zorg dat je met een glimlach 
naar buiten gaat. 

We staan in Kontich met zes stylisten/coloristen klaar om u 
professioneel advies te geven met een prachtig resultaat. 

Wil je Changes Kontich beter leren kennen? 
Boek nu online via www.changesibg.com of via 
onze Facebookpagina. 

Mechelsesteenweg 100  |  2550 Kontich  |  03 290-6159
www.changesibg.com

Neem deze 
Bruist mee bij uw 
eerste bezoek en 

geniet van
-20% korting 

vanaf 120€ 
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 www.cafedebeaute.be   |   info@cafedebeaute.be

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

Kom dan snel naar uw 
favoriete salon

Graag verwelkomen 
wij u in de december 

maand voor feestelijke 
kapsels en make-up. 

Ook schitteren tijdens de feestdagen?
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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

STYLISH.  SOPHISTICATED.  SEXY.

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

Extra open  
op zondag  

9, 16, 23 en 30 
december
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Yasmien
Yasmien heeft al 20 jaar ervaring in de schoonheidsbranche en heeft 
gewerkt als visagiste en 16 jaar haar eigen instituut uitgebaat. Sinds 
2002 is ze al actief bezig met permanente make-up en sinds 2016 
richt ze zich enkel op de cosmetische en medische micropigmentatie.

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

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

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

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifiëren van de 

wimpers (of voor mannen wel 
eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte “wing”.

Brow art
Areola (tepelhof)
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Novi Clinic

Het behouden van de natuurlijke uitstraling 
en schoonheid is ons streven.

Een subtiele en natuurlijke verbetering, zodat je er weer stralend, 
fris en uitgerust uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? Dan ben je 
bij cosmetisch privekliniek Novi Clinic in Malden aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets  
voor jou kan betekenen?  

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken? Dat kan 
door het sturen van een bericht 

naar info@noviclinic.com, per 
whatsapp naar +31624880617 

of via het contactformulier  
op de website.

Zwerfkei 5, Malden | 06-24880617 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

Dé specialist in botox en fillers

Persoonlijk en eerlijk
Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fillers. Als BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist ben je in goede handen. Ik bespreek altijd uitgebreid 
de wensen en mogelijkheden met de cliënt om zo samen tot een behandelplan te 
komen. Een persoonlijk advies, een behandelplan op maat en een eerlijk advies staan 
voorop. Als ik mij niet kan vinden in de wensen van de cliënt of de behandeling niet 
verantwoord vind, geef ik dit aan en zal ik deze dan ook niet uitvoeren. Het uitgangs-
punt is altijd het behouden van de natuurlijke schoonheid en uitstraling.

Voor wie
Jong, oud, man of vrouw, iedereen is welkom bij Novi Clinic. Een behandeling met 
injectables is niet alleen voor de ‘oudere dame’, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn 
bijvoorbeeld genoeg mannen en dertigers die zich laten behandelen.

Resultaat
Een injectables behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender 
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends wordt verzacht of 
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor 
een frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede 
resultaten te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In 
alle gevallen werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te 
kunnen bieden.



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
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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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

vol verwachting
klopt ons hart

DecemberUw 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
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KAPSALON. .STUDIO

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Persoonlijk contact  
is de bouwsteen 
voor een goede 

samenwerking! 

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

ouderwetse service

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



Italiaanse warmte in Schoten
LAAT DEZE BUITENKANS NIET LIGGEN
De uitverkoop aan -50% gaat door, dus kies dit jaar voor uw Kerst- en 
Nieuwjaargeschenken, voor Italiaanse smaak en verfi jnheid. En dit allemaal 
aan de halve prijs! 

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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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.

CBD OLIE MEDIHEMP 
NU VERKRIJGBAAR BIJ KRISTALLENWERELD IN BREDA.

Het gebruik van CBD-olie is erg populair en 
wordt door veel mensen voor zeer uiteenlopende 

klachten gebruikt.
CBD is onttrokken uit de hennepplant en bevat 
geen THC. Daardoor heeft het geen verslavende 

werking en word je er niet high van. In Nederland 
mag het dan ook legaal worden verkocht.

Het is op vele plaatsen en in vele varianten 
verkrijgbaar, maar let bij de aanschaf op een 

aantal zaken:
- Is de olie van biologische teelt

- Hoe is de THC onttrokken aan de olie
- De concentratie van de olie

Een gegarandeerd goede olie is MediHemp. De olie 
is biologisch gecertifi ceerd en het gehele proces van 
teelt tot verkoop is in handen van Medihemp zelf. 
Bij andere merken zijn vaak delen van het proces 

uitbesteed, zoals bijvoorbeeld de teelt van de 
hennep of het extractieproces waardoor de controle 

op de kwaliteit minder is. 

Medihemp is verkrijgbaar bij de Kristallen Wereld, 
Nieuwe Ginnekenstraat 21, 4811 NM Breda.

Info: 00316 424 50 658 of mooimo@gmail.com

Kristallen Wereld, Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda.
Info: 00316 424 50 658 of mooimo@gmail.com

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
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Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

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

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

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974



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

Follow me on
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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

253



Elk bezoek was voor mij een sprookjesachtige ervaring. 
Ik mocht met haar ook mee inkopen gaan doen. Dat 
vond ik toen zalig. Ik denk dat daar mijn liefde voor 
cadeauwinkels is ontstaan. Toen ik een tiener was, 
hadden mijn ouders een snackbar. Ik hielp vaak mee 
en deed er onbewust heel wat ervaring op.

Een droom die uitkomt
Op mijn 42ste kreeg ik de kans om cadeauwinkel 
Teddytime in Schilde over te nemen. Toen werd mijn 
kinderdroom werkelijkheid. Elke dag mogen doen wat je 
graag doet, dat geeft een mens een heel goed gevoel. 
Mensen met raad en daad helpen in hun zoektocht naar 
een leuk cadeautje is echt iets dat in mijn karakter ligt.

Voor het mooiste pakje
Toen ik een jaar in mijn winkel stond en na goed 
geluisterd te hebben naar de mensen, kwam al snel 
naar boven dat de naam Teddytime de lading van wat ik 

verkoop niet meer dekte. Daarom herdoopte 
ik mijn geliefde cadeauwinkel tot ‘The Gift 
shop Schilde”.  
Die naam zegt in mijn ogen meer waarvoor 
mijn winkel staat: toffe cadeautjes voor 
mannen, vrouwen en kinderen. Ieder geschenk 
wordt mooi en origineel verpakt. Vandaar ook 
de slogan: ‘Voor het mooiste pakje’.

Op zoek naar een origineel geschenk 
of gewoon zin om 
jezelf eens te 
verwennen?
Kijk dan gerust 
eens rond op onze 
site en spring 
binnen in onze 
knusse winkel.

Cadeautjes
Al van jongs af aan heb ik een passie voor leuke winkels en zaken. Zo ging 
ik als kind van 8 jaar regelmatig op bezoek bij de zus van mijn tante, die 
een geschenkenwinkel uitbaatte.

zijn onze specialiteit!



Blitse fantasiejuwelen, hippe sjaals, 
kleine decoratie, lekkere snoeptaarten, 
chocolade, koekjes, een toffe collectie van 
Topmodel. Bij ons vind je het allemaal!
Ook voor verzorgingsproducten, geurdiffusers 
en – kaarsen van Janzen en Riverdale, 
is ‘The Gift shop Schilde’ the place to be.

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 
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Maak kans op één:

Cadeaubox van Janzen
t.w.v.

 € 34,95

DIFFUSERS HORLOGES

JUWELENDOOS DECORATIE

zijn onze specialiteit!

Blitse fantasiejuwelen, hippe sjaals, 
kleine decoratie, lekkere snoeptaarten, 
chocolade, koekjes, een toffe collectie van 
Topmodel. Bij ons vind je het allemaal!
Ook voor verzorgingsproducten, geurdiffusers 
en – kaarsen van Janzen en Riverdale, 
is ‘The Gift shop Schilde’ the place to be.

Volg “The Gift shop Schilde” 
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rust en verzorging
Een moment van 

Beautiness, dat ben ik, Tinneke 
Van Loock in mijn gezellige studio 

in Brecht. Ik ben schoonheids-
specialiste, gespecialiseerd 

voetverzorgster, wimperstyliste 
en nagelstyliste. Ik verzorg graag 

het volledige plaatje, namenlijk 
handen, voeten, wimpers en 

gelaat. In 2017 heb ik mijn eigen 
salon opgericht om van mijn 

passie ook mijn beroep te maken.



Beautiness by Tinneke
Cambeenboslaan B 7, Brecht  |  32 468 29 88 25
www.beautinessbytinneke.be

Beautiness is een plek waar je tot rust kan komen en jouw 
moment van verzorging ten volle kan beleven. Het is mijn 
doel om jou even je me-time te gunnen. Enkel als je volledig 
tot rust komt tijdens mijn verzorgingen, is mijn missie 
geslaagd.

De naam is niet zomaar 
gekozen. Beautiness 
symboliseert schoonheid 
en het gevoel comfortabel 
in je vel te zitten. 
Schoonheid zit van binnen 
en in de zelfzekerheid die 
je uitstraalt, maar mooie 
nagels, handen, voeten en 
gelaat brengen dat gevoel 
volledig tot zijn recht. Dit 

is ook wat ik mijn dochter Beau wil meegeven in het leven. 
Vandaar dat haar naam en de drie eerste letters van de 
mijne terugkomen in de naam van mijn studio.

Er zijn diverse vormen van 
behandeling mogelijk bij 
Beautiness: Manicure, 
pedicure, gelnagels, 
gellak, gelaatsverzorging, 
massage, wimperlifting, 
wimperextensions en 
ontharingen.

rust en verzorging
BRUISENDE/ZAKEN
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g n i t f i l o o d r 
e e e d b f g s d s t 
r e s n d u k a i q p 
e k z t n e r o o l p 
r o t o a e r i p l a 
c f l s p o w n e o s 
l a t m g v t r w l s 
s l i m a t t e e n i 
l w s a n b e g w v e 
e a c f x o a t z l m 
r s l r i n e d n a h

wimper 
lifting 
stralen 
nagels 

salon
Passie 
handen 
verwennen

Maak kans op:

€ 30,- cadeau 
op een nieuwe set 

wimperextensions ‘volume’   

Beautiness by Tinneke
Cambeenboslaan B 7, Brecht  |  32 468 29 88 25

www.beautinessbytinneke.be
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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!



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

boon 
capsule 
machine 
barista 

espresso 
gemalen 
koffie
thee
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Coffee Store Schoten  |  Paalstraat 66, 2900 Schoten  
0491 90 18 31 | www.coffeestoreschoten.be

Maak kans op een:  
Morgana Macchina Caffe     

t.w.v.  € 105,-
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Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO




