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Het is tijd voor een volgend 
hoofdstuk! Joy of Yoga verhuist 
naar de overkant van de straat 
naar een groter en ruimer pand!

Meer verschillende leraren, 
meer verschillende yogastijlen, 
voor elk wat wils! Elke dag van 
de week gaan er lessen door, 
ook in het weekend, van zachte 
stretch tot pittige workouts!

GRAND 
OPENING!

Wijnegemsteenweg 44+ 
's Gravenwezel



Wijnegemsteenweg 44+, 's Gravenwezel
0497506861  |  joy.of.yoga@telenet.be
www.joyofyoga.be
 joyofyogastudio
 yogaofjoy

Vinyasa, Ashtanga, Hangmat yin yoga, 
yin yoga, kids yoga, ademhalingsles, 
hatha yoga, workshops en 
buitenlandse retreats.

NIEUW vanaf 5/2 elke dinsdag om 20u  
Les enkel voor mannen, diepe stretch 
in combinatie met spierkracht.  
Bhalu yoga!

Ik ben het levende bewijs dat men op elke leeftijd kan starten 

met yoga. Yoga kwam vrij laat op mijn pad. Wat begon als een 

gewone “work-out”, werd al snel een dagelijks ritueel. Yoga 

is een belangrijke leraar in mijn leven. Het veranderde mijn 

bestaan drastisch, zowel mentaal als fysisch.

OPENING NIEUWE STUDIO: 2/2/2019
14:00 - 15:30 GRATIS les (niet reserveren) + LIVE MUSIC
17:00 - 18:30 Openhouse. Iedereen is welkom!

ZONDAG 3/2/2019 
17:00 - 18:30 Gong Special €25,- reserveren via mail
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VOORWOORD/JANUARI

Bruisende lezer,

Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Beautiness by 
Tinneke en Ristorante Manifesto. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Manuela Kolkman



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat

SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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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!

Welkom bij Vieux Depot
Anja & Thomas 

verwelkomen u graag 
in hun gezellige 

brasserie aan het park 
van Brasschaat. 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.
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Oude Baan 11, Brasschaat  |  03/877 22 25  |  info@vieux-depot.be  |  www.vieux-depot.be

Welkom bij Vieux Depot

Op 17 december 2018 vierden we ons 
1-jarig bestaan sinds de heropening 
met nieuwe uitbaters, en dat doen we 
niet alleen! Gebruik deze bon voor een 
lekker glaasje bubbels bij uw volgend 
diner in Vieux Depot!

* Geldig tot en met 31/01/2019, niet 
cumuleerbaar met andere acties zoals 
Social deal, kortingen en promoties.

GRATIS GLAASJE 
BUBBELS!*
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

Like de Facebookpagina 

van Nederland Bruist en 

van de glossy uit jouw regio. 

Share de actie met je vrienden 

zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke lezersactie! 

Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1

must haves

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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Knaagdieren 
& vogels

Katten & Honden

Aquaria

Boerderijdieren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 890002 691808

Groenten & 
fruit

Achterbroeksteenweg 1
T: 03/666 55 84
www.dogside.be

Handelslei 6
T: 03/633 26 41
www.dogside.be

Sint-Job

Kalmthout

Bezoek onze volledig 
vernieuwde winkel 
in Schilde!

E-mail .................................................................................................

geldig bij aankoop vanaf €25 in al onze winkels

Deze kortingsbon is geldig in alle 3 de winkels.

Kortingsbon niet cumuleerbaar met dezelfde 
en/of andere acties en promoties, 1 bon per 
klant, niet terugbetaalbaar. Geldig tot 31/12/2018.

Kortingsbon t.w.v. €5
Schilde (vernieuwd)

Turnhoutsebaan 399
T: 03/385 23 04
www.dogside.be

Het beste voor jouw viervoeter!



Voor ons primeert het natuurlijke aspect van 
dierenvoeding- en verzorging. Gezonde, niet-
geraffineerde voeding. Het biologische back to 
natureprincipe, zeg maar. Wij verkopen ook vers 
vlees, zoals diepvriesvoeding voor honden.

Bij ons krijg je een volledige uitleg van A tot Z  
over gedrag, voeding en verzorging. Onze 
medewerkers zijn allemaal dierenvrienden die zelf 
dieren hebben. Voor een dierenspeciaalzaak is dat 
essentieel. Kortom: met passie en overtuiging een 
verhaal over de natuur vertellen.
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Turnhoutsebaan 399
T: 03/385 23 04
www.dogside.be

Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke 
kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan kan u  
beslist terecht bij dierenspeciaalzaak Cats & Dogs.  
Dé referentie in gezonde dierenvoeding. En nog 
veel meer. “Je hond is een trouwe metgezel en een 
belangrijk onderdeel van het leven van jou en je gezin. 
Wil jij ook het beste voor je trouwe vriend in huis? Van 
eten, slapen, wandelen tot verzorgen, Cats & Dogs 
adviseert en begeleidt je bij de aankopen voor je hond.  

Vanaf het eerste contact in onze winkel leren wij je 
huisdier kennen en adviseren wij jou van voeding 
tot verzorging voor je hond en alles wat je hond 
nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen en in 
topconditie te zijn. Onze medewerkers helpen je graag 
verder.”

Tot snel in onze vernieuwde zaak!

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  |  03/666.55.84  |  kalmthout@dogside.be
 Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde  |  03/385.23.04  |  schilde@dogside.be
 Handelslei 6, 2960 Sint-Job  |  03/633.26.41  |  sintjob@dogside.be

Het beste voor jouw viervoeter!
Sinds 2003 zijn we in Schilde 
gevestigd. Wij verkopen alles voor 
honden, katten en knaagdieren, 
maar ook voor vogels, vissen en 
allerlei boerderijdieren kan je iets 
vinden bij ons. 



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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Wijn van topkwaliteit!

WWW.DEWIJNRANK.BE

DE WIJNRANK SHOP: Turnhoutsebaan 165, Schilde  |  03 435 87 57 
OPEN: di-wo-do-vr van 12u tot 18u  -  zaterdag van 10u tot 18u  -  ma, zo -en feestdagen gesloten



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigste voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  “Ik zal heel mijn leven van je houden”.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze volhouten-, parket- en 
verfdeuren kunnen wij op maat 
van uw deuropening maken. 
U vindt bij ons de hoogste 

kwaliteit in combinatie met een 
correcte prijs. Wij staan u hier 

bij met raad en daad. 

Ferenco is de verdeler van 
karaktervolle producten: zowel 

onze vloeren, deuren en 
ramen zullen uw woonst een 

karaktervolle uitstraling geven!

Bezoek onze showroom om de 
kwaliteit te ontmoeten.

Bredabaan 1026
2900 Schoten

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

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren op maat gemaakt?

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

per deur



CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

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

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

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

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

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

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

alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide ervaring 

met de huid, mijn persoonlijke maar eveneens professionele benadering 

en de toepassing van andere dan de doorsnee behandelingen. 

Het gebruik van producten van een supermerk voor de huid met 

prachtige resultaten. Kortom, redenen genoeg om naar Chénesse 

Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

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



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

Joaillerie

20



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

Joaillerie

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

Scilla, aandacht voor ambacht

De passie voor lekker 
eten werd mij 
doorgegeven door mijn 
ouders. 
Zij namen mij als kind al 
regelmatig mee naar de 
meest uiteenlopende 
zaken om zo zoveel 
mogelijk smaken en 
bereidingswijzen te leren 
kennen. Dus ik denk dat 
het een beetje in de 
genen zit.

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

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

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

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

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



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

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.

Bel me voor een afspraak

Rust en verzorging 
Een moment van 

MANICURE, PEDICURE, 
GELNAGELS, GELLAK, 
GELAATSVERZORGING, 
MASSAGE, WIMPERLIFTING, 
WIMPEREXTENSIONS EN 
ONTHARINGEN.

Bij aankoop van 
een dagcréme 

krijgt u de 
oogcréme gratis!

Zuurstof- en detoxbehandeling 
met Blue Light Block: 

bescherming tegen invloeden 
van smartphones, PC, TV en  

is anti-aging.

Bij aankoop van 

Germaine de 
Capuccini
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D AGJE UIT
REIS-
HAPPENING

Interessante presentaties over onze 
verschillende rondreizen en de 
laatste dagen van de vroegboekactie: 
€ 50,- korting voor vertrekken in 
april en mei. Gezellig rondkuieren 
in de Zoo van Antwerpen en de 
laatste kans om te genieten van het 
China Light spektakel! De VTB 
Reishappening is open van 10.00 
tot 18.00 uur. We bieden u een 
gevarieerd en doorlopend 
programma aan. Indien u vooraf 
inschrijft, ontvangt u gratis toegang 
tot de VTB Reishappening. Toon 
uw bevestigings-mail aan de kassa. 
Zonder preregistratie betaalt u € 5,-
per persoon aan de kassa.
12 en 13 januari 2019
ZOO Congres Centrum – ingang via 
Carnotstraat 4, 2018 Antwerpen
www.reishappening.be

BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT
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Maandag:  07.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  07.00 - 18.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  07.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  07.00 - 18.00uur
Zaterdag:  07.00 - 17.00uur

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



Op deze dagen kan u zelf eens de apparatuur testen en 
heeft u de gelegenheid om met onze personal trainers en 
coaches te spreken over hoe ook u geholpen kan worden 
met uw doelen en dromen.

Dream it, achieve it
Tevens kan u ook die dag naar demo’s zien van paaldans of 
een keertje zelf proberen onder het oog van de 
professionele lesgevers.

En last but nog least, die dagen vele eenmalige promo’s.

Visit the best Gym in town, and experience why

Op 5 & 6 januari 2019 van 10.00u - 18.00u 
nodigen wij u uit op onze opendeurdag ter 
gelegenheid van ons 25-jarige bestaan.

Toekomstlaan 1, Merksem
03 645 27 21

info@americanfitness.be
www.american-wellness.be

OPENINGSUREN
Ma - Vr 09:00 tot 22:00
Za - Zo 10:00 tot 14:00

20% korting op onze huismerken
 Ironize – QNT – First class nutricion

50% korting op Alleman Gym Wear 
& Food bags en dit tot 31/01/2019!

3 januari 2019
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrowncosmetics.com
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.com  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.com
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.com

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en

5

2

3

6

winter
3

4

1

BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.com
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.com
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.com
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www2.lancome.com
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winter
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Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Feestdagen, en rouw
Nieuwjaarsdag is een feestdag waarop men lachend en vol voornemens begint 
aan een nieuwe periode. Dat gaat in sommige gevallen niet makkelijk als men 
dat jaar iemand heeft verloren.

U sluit een lastige periode af. Laten we het nieuwe jaar aangrijpen om naar 
de toekomst te kijken, met in onze gedachten diegene die we zijn verloren. 
Laat onze dierbare overledenen een lichtpuntje zijn in ons hart. 

Gelukkig nieuwjaar.

 Steve 
&  Evi

Wij kiezen heel bewust voor de 
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de 
belangrijkste eigenschap hoort te 
zijn van een uitvaartondernemer. 
Bij ons staat dit centraal. 

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met 
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen u 
begeleiden in dit proces om op een 
hele mooie en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dierbare.

Want uw verdriet is 
onze zorg!

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar



Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40
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www.uitvaartzorg-delelie.be
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Meestal geldt wel: hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger 
je ticket. Wanneer vluchten in bepaalde periodes niet 
vol raken, kunnen de prijzen korter voor vertrek wel-
eens zakken. Check zeker ook het vertrekken vanaf 
Brussel, Amsterdam of Düsseldorf. De meeste vluchten 
gaan naar de internationale luchthaven, maar er zijn 
dikwijls voordelige vluchten naar Sanford, wat maar 
veertig minuutjes rijden is van Orlando.

Orlando is dé pretparkhoofdstad van de wereld - ook al krijgt de stad meer concurrentie van 
Dubai en Abu Dhabi - en zeker een must do voor alle achtbaan- en pretpark liefhebbers. 
Hierbij enkele bruisende tips, ondanks dat de ultieme reis voor iedereen verschillend is.

tanken is nog steeds erg goedkoop in de V.S. Reken wel 
de parkinggelden van de pretparken bij je reisbudget. 
Als je in een Disney Hotel verblijft, heb je geen auto 
nodig, omdat het vervoer tussen de Disneyparken heel 
goed geregeld is. 

Vrijwel alle pretparken liggen aan de zuidkant van 
Orlando. Boek je verblijf het liefst in het gebied rond 
Kissimmee, de 192 (een grote straat vol restaurants, 
hotels en shoppingcentra) en International Drive (met 
nog meer restaurants, SeaWorld en Universal). Je hebt 
themahotels, luxe resorts en klassieke motels in alle 
prijsklassen. Voor vijftig euro per nacht slaap je al in een 

Daar aangekomen, kun je het beste een auto huren. De 
afstanden zijn behoorlijk groot en het netwerk van de bussen 
is niet optimaal. Huur je auto al op voorhand en zorg dat hij 
goed verzekerd is, liefst zonder ‘eigen risico’, zodat je de 
eerste euro’s schade niet zelf moet ophoesten. Een auto 
huren is niet duur (vanaf 160 euro voor een week) en 

Orlando
speciaal voor

Meer informatie over Orlando
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

BRUIST/REIZEN

prima driesterrenhotel. 
Ook hier geldt weer: goed 
vergelijken. Grote reis-
organisaties hebben mooie 
prijzen dankzij hun grote 
volume-inkoop. Verblijf je 
langer dan een week, 
dan is het leuk om een 
townhome of villa met 
privézwembad te huren. 
Dat is meestal goedkoper 
dan een hotel, maar ligt wel 
verder weg van de parken. 

EEN MUST
VOOR 
ACHTBAAN-
LIEFHEBBERS

Voor je parkbezoeken is het belangrijk om op voorhand
te plannen welke parken je wanneer gaat bezoeken. 
Er bestaan allerlei passen waarbij je heel wat entree-
gelden kunt besparen en je hoeft dan niet aan 
te schuiven aan de kassa. 

De beste tijd om naar Orlando te reizen, is in het voor- en 
najaar. In de zomermaanden ligt de dagtemperatuur 
gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
korte, fi kse regenbui. Van oktober tot mei zijn de dag-
temperaturen lager en aangenamer. Kijk op de websites 
van de verschillende parken zeker naar de kalenders met 
verwachte drukte, zodat je teleurstelling kan vermijden.

speciaal voor pretparkliefhebbers
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Voor je parkbezoeken is het belangrijk om op voorhand
te plannen welke parken je wanneer gaat bezoeken. 
Er bestaan allerlei passen waarbij je heel wat entree-
gelden kunt besparen en je hoeft dan niet aan 
te schuiven aan de kassa. 

De beste tijd om naar Orlando te reizen, is in het voor- en 
najaar. In de zomermaanden ligt de dagtemperatuur 
gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
korte, fi kse regenbui. Van oktober tot mei zijn de dag-
temperaturen lager en aangenamer. Kijk op de websites 
van de verschillende parken zeker naar de kalenders met 
verwachte drukte, zodat je teleurstelling kan vermijden.

speciaal voor pretparkliefhebbers



Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl
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Kerkstraat 26, ’s Gravenwezel 
03 658 11 66  |  info@therose.be      

www.therose.be

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

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

Laat je 
verwennen!

GLADDE huid

GEEFT het gezicht     
   opnieuw VORM

VERSTEVIGT 
   de decolleté

Laat je 
verwennen!

huid

 het gezicht   
VORM

VERSTEVIGT
   de decolleté

Laat je huid weer stralen na al het eten 
en feesten, zo verdwijnen de tekenen van 
vermoeidheid. 

SOIN LIFT SUMMUM

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

NED

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar

Wat stiekem
eigenlijk niet kan, 

daar    wens
ik jou het

meeste van!

wens
Alsjeblieft,
een heel

Maak er
iets moois van!

nieuw jaar.

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

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

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

NOOIT MEER EEN 
BRUISENDE 
ACTIE MISSEN?

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.be

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op

www.belgiebruist.be



ValentijnsmenuValentijnsmenu
Proevertje van de chef

Duo van Vitello tonato en kingkrab

of

Ravioli van ganzenlever met Bresaola en truffelsaus

Sorbet van gin & tonic

Gebakken skrei met loempia van nobashi garnaal en 

mousseline van tuinkruiden

of 

Kalfsfilet met jus natuur en schorseneren

Verrassingsdessert

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

Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

55 euro



 www.cafedebeaute.be   |   info@cafedebeaute.be

MANNEN €5 korting*

VROUWEN €10 korting*
bij snit & brushing

*1 bon per klant, niet cumuleerbaar met andere acties

NU OOK TE WESTMALLE

Schilde

Turnhoutsebaan 410
2970 Schilde
03 535 35 05

Merksem

Lambrechtshoekenlaan 118
2170 Merksem
03 645 71 22

Westmalle

Brechtsesteenweg 2
2390 Westmalle

03 312 00 32
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LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijflief
EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.



Elk gerecht is een kunstwerk!
“We zijn trots op onze kok. Bij ons is elk gerecht een 
kunstwerk”, aldus Steven. “Onze kok is speciaal uit Sicilië 
gekomen om de keuken over te nemen en hij lééft voor 
zijn keuken. Hij is heel gevoelig voor verse producten en 
vindt het echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en 
waar krijgen voor wat ze betalen.”

Waarom Manifesto?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij ons 
zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant, onze 
keuken is echt anders. We werken met veel vis, verse 
hapjes, eigen koekjes bij de koffie en binnenkort met een 
traditionele houtoven.”

Voor wie is Manifesto?
“Iedereen is welkom bij ons. We leggen een flinke 
speeltuin aan voor kinderen van 0 tot 12, zodat ouders 
ook langer kunnen blijven. We zijn het restaurant 
toegankelijk aan het maken voor ouderen en voor 
gehandicapten en we werken aan onze overdekte 
buitenbar. Daar kunnen mensen deze winter al terecht 
voor winterhapjes en een drankje.”

Zin om te genieten van onze Siciliaanse keuken?  
Boek je tafel bij Manifesto!

“Wat er speciaal is aan onze keuken? 
Onze kok!” Britt en Steven namen 

afgelopen zomer Italiaans restaurant 
Manifesto over. Britts vader komt uit 

Sicilië en ze besloten de keuken om te 
gooien naar een volledig Siciliaanse 

keuken. Er werd een speeltuin gebouwd, 
de menukaart is veranderd en ze krijgen 

hele goede reacties op hun gerechten.

Al 25 jaar  een begrip!
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Ram 21-03/20-04
Jouw mildere toon uit de vorige maand zul je 
deze maand voortzetten. Je krijgt het voor 
elkaar om problemen op een speelse manier 
op te lossen. Gebruik daarbij al je creativiteit. 

Stier 21-04/20-05
De komende tijd zul je meer ruzie hebben 
dan anders, vooral in je relatie. Schrik daar 
niet van, alleen zo kun je bepaalde zaken 
helder krijgen en dat blijft hard nodig. 

Tweelingen 21-05/20-06
Jij bent deze maand uiterst zelfverzekerd als 
het gaat om de liefde. Je voelt je sterk en 
geliefd en je sociale leven draait op en top. 
Jouw zelf vertrouwen groeit.

Kreeft 21-06/22-07
Je hebt wat vage gezondheidsklachten. Geen 
zorgen, de drukte van de laatste tijd kan je 
klachten veroorzaakt hebben en dan gaan ze 
met wat ontspanning vanzelf over. 

Leeuw 23-07/22-08
Deze maand zal je carrière meer en meer je 
aandacht trekken. Je zult heen en weer 
geslingerd worden. Zoek een goed evenwicht 
tussen je werk en je geliefden. 

Maagd 23-08/22-09
Je zet je ideeën om in daden en vooral als 
het gaat om persoonlijke groei toon je veel 
initiatief. Je hebt nu ook duidelijkheid voor 
jezelf wat de doelen in jouw leven zijn.

Weegschaal 23-09/22-10
Refl ectie kan ervoor zorgen dat je weet waar 
je gelukkig van wordt. Vandaar dat het je nu 
lukt om een richting in te slaan die deze 
behoeftes meer kan garanderen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Een onbelangrijke kwestie wordt opgeblazen 
tot een groot probleem. Blijf boven de dingen 
staan en laat dat merken. Laat het niet tot 
een ruzie komen, jij zult het onderspit delven.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Jij bent deze maand in staat om bergen te 
verzetten. Alles verloopt ook veel soepeler 
dan jij had durven dromen. Een zeer 
vruchtbare periode om plannen te realiseren. 

Steenbok 22-12/20-01
Je bent een geboren leider in deze periode, 
je enthousiasme straalt er weer van af. Jij 
geeft nu je leven nieuwe vorm en legt zelf de 
randvoorwaarden vast om gelukkig te zijn.

Waterman 21-01/19-02
Wat jij nodig hebt om te overleven is een 
fl exibele houding om op verrassingen in te 
spelen zodra ze zich voordoen. Durf jezelf te 
zijn, jij hebt namelijk de oplossing al in je.

Vissen 20-02/20-03 
Een probleem waar jij al langere tijd mee 
worstelt, komt in een ander daglicht te staan. 
Je voelt nu dat de tijd is gekomen om tot 
actie over te gaan. 

Steenbok
Jij legt zelf
de rand-

voorwaarden 
vast om 

gelukkig te zijn.

Januari HOROSCOOP

KAPSALON. .STUDIO

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

Laat je troetel weer stralen!
Is jouw troetel 

toe aan een frisse 
opknapbeurt? 

Maak dan snel een 
afspraak!

‘van snoetjes tot voetjes’ jouw trimsalon bij 
uitstek. Als gediplomeerd hondentrimster 
werk ik volledig in functie van jouw hond en 
volledig naar jouw wens!

Like ons op 
www.facebook.com/Schildeschotensgravenwezelbruist
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FILM- & VINYLBEURS
13 JANUARI 2019
We verwelkomen alle fi lm- en platenliefhebbers 
op de achtste editie van de Cinema Roma-
fi lmbeurs. Bij de verschillende standhouders op 
de fi lmbeurs kan je je laten onderdompelen in 
de wondere wereld van het witte doek met oude 
fi lmaffi ches, attributen, foto’s, gadgets, pellicule 
en zoveel meer. Maar ook de liefhebbers van 
vinyl komen aan hun trekken. Lp’s, maxi’s, 
singles en de daarbij horende platenhoezen... 
zowel verzamelaars als koopjesjagers komen aan 
hun trekken.

Daarnaast kan je een kijkje nemen in de 
volledig heringerichte projectiekamer van onze 
voormalige cinemazaal. 

Wanneer: zondag 13 januari 2019
Waar: Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Tickets: 4 euro

MAURO & HOLVOET-HANSSEN
19 JANUARI 2019
Van Debuutprijs tot Cultuur- en Arkprijs: 20 jaar 
na zijn bejubeld debuut Dwangbuis van Houdini 
rammelt (ex-stads)dichter en onnavolgbaar 
troubadour Peter Holvoet-Hanssen als de Iggy 
Pop van de Nederlandstalige poëzie opnieuw en 
als nooit tevoren aan de kettingen van de taal. 
Zingend en klingend evoceert hij zijn poëtisch 
testament Blauwboek. Gedichten voor de grote 
reuzin (Polis). Licht en donker, betovering en 
verstilling, humor en tragiek gaan hand in hand.

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is 
uitgegroeid tot een niets ontziende reus. Daarom 
schiet Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter hulp. 
De legendarische gitarist verklankt als geen 
ander deze dreiging. Mauro onderzoekt mee 
de kracht van het geluid én het woord. Samen 
gaan ze de reus tegemoet, enkel gewapend 
met betoverende klanken en verzen. Kunnen 
zij ‘Goleman’, verbaasd, heel even tot stilstand 
brengen? Of gaan zij zingend en spelend ten 
onder? Een intense, unieke happening.

Aanvang: 20.30 uur
Waar: Cinema Rix, Deurne
Prijs: vvk: 12 euro, kassa: 14 euroEv
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BIG BANG BUURT 
20 JANUARI 2019
Met BIG BANG, een avontuurlijk 
muziekfestival voor een jong publiek, 
verovert Zonzo Compagnie de wereld. 
Onder de noemer BIG BANG BUURT 
trekken ze nu met een mini-versie van het 
festival de stad in.

Zonzo Compagnie maakt intrigerende 
voorstellingen over het werk van 
fascinerende muzikanten en componisten. 
Eerder werd de muziek van John Cage, 
Miles Davis en Luciano Berio uitgepakt en 
aangepakt, nu Johann Sebastian Bach.

Zonzo Compagnie voert in 3ACH twee 
violisten op die je meenemen in de wereld 
van Bach. Ze weven Bachs melodieën 
langs onnavolgbare harmonieën. Ze 
staan midden in een videodecor dat 
door een wonderlijke kinderwereld wordt 
bevolkt. Samen ontdekken ze muziek die 
volgens velen de mooiste is die ooit werd 
geschreven. 3ACH, a stairway to heaven!

Locatie: Deurne Podium, 
Frans Messingstraat 36, Deurne
Aanvang: 14.00 uur
Tickets: 6 euro

- DEZE MAAND OP DE MIMUZE AGENDA -
TOURIST LEMC (TRY OUT) 
VRIJDAG 11 JANUARI
Gemeente Kalmthout haalt, in samenwerking met Club 
Bokal, Johannes Faes, aka den Tourist of nog beter 
Tourist LeMC naar Kalmthout. Als een product van 
zijn omgeving – de Seefhoek, spreekt Johannes Faes 
een aardig mondje Arabisch en Pools. Hij leerde dat 
integratie tweerichtingsverkeer is. Op droefgeestige 
hiphopbeats fi leert en bekritiseert hij de maatschappij. 
“Eigenlijk ben jij hier de toerist, zei een vriend hem 
jaren geleden. Een bijnaam is het nooit geworden. 
Johannes is het dan maar als artiestennaam gaan 
gebruiken. ”Johannes ‘Tourist LeMC’ Faes. Kortweg 
Tourist LeMC
Tickets via www.clubbokal.be

SUNDAY'S MIMUZE JAMM
ZONDAG 13 JANUARI 2019
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 Ev
en
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en
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Turnhoutsebaan 215, Schilde  |  +32 3 366 67 60  |  info@thegiftshopschilde.be | www.thegiftshopschilde.be

thegiftshopschilde

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!

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

op Facebook

DIFFUSERS FANTASIEJUWELEN

BALLONNEN DECORATIE

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



ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl
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kapsalon 
extensions 
knippen 
gelnagels 

makeup 
schoonheid 
body
wimper

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

Maak kans op één:

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

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

van 90 minuten (+brushing t.w.v. € 121,-)

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

• Kapsalon

• Schoonheidsinstituut

• Nagelstudio

• Permanente make-up

• Wimperextensions

• Hairextensions

• Micro Haarpigmentatie

De verbouwing van de 
nieuwe beauty afdeling  
is gedaan door:  
Steve Van Bauwel

+ GRATIS 

glaasje Cava bij  

het inchecken!

t.w.v.
 € 90,-



Finess Lingerie, 
een vaste waarde 

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

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.
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Niet geldig op de 
basiskleuren.

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

lingerie 
topmerk 
service 
finess 

sfeer 
stijlvol 
nachtmode 
trends 

Maak kans op één:

Hanky Panky slipje

Naast het uitgebreide 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.

info@finess.be 
www.finess.be
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www.yg-design.be
maatkasten | interieur | buitenkeukens

Contacteer ons vrijblijvend voor uw offerte op maat

YG
DESIGN

VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT

bestel nu ook maatkasten in bouwpakket

10 % introductiekorting
+ gratis opmeting *

- bespaar geld
-volledig op maat
-3D ontwerp
-grote materiaalkeuze
-alle beslag meegeleverd

t/m 31/01/19 




