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HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!



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 
hierbij met raad en daad bij. 

Ferenco is de verdeler van 
karaktervolle producten: zowel 

onze vloeren, deuren en 
ramen zullen uw woonst een 

karaktervolle uitstraling geven!

Bezoek ons 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?

Grote  
kortingen  

bij meerdere 
stuks!

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

JoaillerieBekijk onze 

nieuwe juwelencollecties; 

Pesavento, Tirisi en 

Orotech herencollectie 

in onze winkel, Bredabaan 160 

te Brasschaat
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Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is het 
pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer achter de rug. 
Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen maar fijn dat die koudere, 
natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige dagen, 
maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer worden. Dus kom 
maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van de 
koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere dagen.  
Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? En ook 
Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar dé 
monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je dat deze oude 
stad iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen we je graag meer over.  
Net zoals bruisende ondernemers als Soy en Damesmode Xtra je maar al te 
graag meer vertellen over hun eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel 
verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.
Manuela Kolkman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziek zalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem

BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. Tijdens deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

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

Creëer een 
tastbare 
herinnering

- Marissa Moerman

Babycasting
Dat de tijd snel gaat, ondervind 
je zeker wanneer je baby aan 
het groeien is. Voor je het weet, 
zijn die kleine handjes en voetjes 
niet zo klein meer. Hou je baby 
voor altijd bij je met een casting 
van zijn handje of voetje. Komt in 
een kader als je het als cadeau 
wil geven. Tevens ook een 
origineel en gepersonaliseerd 
geboortegeschenk.

Het prille levensbegin is uniek en 
wonderlijk. Hou een momentje vast 
voor je baby groeit.

Met veel liefde en attentie giet ik
jouw verhaal in een persoonlijk
beeld.



Voel je goed,
ook met een maatje meer

“Bij Damesmode Xtra ga je 
met een tevreden gevoel naar 
huis. We hebben voor ieder 
wat wils: ook voor dames met 
een maatje meer”, zegt de 
enthousiaste zaakvoerster 
Vicky Devriese.  

Je vindt ons terug in de 

Ertbrandstraat, gelegen in het 

gezellige grensdorp Putte-

Kapellen. Mijn klanten krijgen altijd 

een eerlijke en persoonlijke service. 

Zowel voor een jong als een wat 

ouder publiek hebben we sportieve 

en geklede dameskleding met een 

maatje meer. Van maat 42 tot 56.

Ook zin in persoonlijk advies 

op maat? Dan ben je bij 

Damesmode Xtra aan het 

juiste adres. Spring gerust 

eens binnen!

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61
xtra.vicky@skynet.be

Vicky Devriese

Yoek
Adia
Open End
Kirsten Krog
Via Appia Due
Adelina
Yesta
No Secret
La Lemon
Toni
Dex plus
Zhenzi

Wij zijn 
gesloten van 

26 april  
t/m 1 mei



BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

Like dan 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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win
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SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waardoor 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl
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Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091 
info@ecoflames.be  |  www.ecoflames.be

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

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

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

Dé haard 
voor uw 
huis!

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u terecht voor alle types kachels.  
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en gaskachels, hout- en 
gashaarden en elektrische sfeerverwarming.
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Hottub Select  |  0413-27 55 66
info@hottubselect.nl  |  www.hottubselect.nl

Hottub Select 
bestaat 12,5 jaar!

Het hele jaar door heerlijk 
warm en ontspannen 

badderen, dat wil iedereen
wel. Dat kan met een hottub. 
Hottub Select is al 12,5 jaar 
dé specialist op dit gebied.

Je kunt hier terecht voor een 
ongekend aanbod van hottubs 

en alle toebehoren.

Jubileum hottub Breezy
De Finse Kirami Breezy is helemaal compleet met 
benodigdheden en afl evering aan huis. Deze kunststof
Hottub is voorzien van complete bodemisolatie, 
comfortabele kunststof binnenkuip in diverse kleuren en 
onderhoudsvrije Profi line composiet afwerking in Nightsky 
Black of Chestnut Brown. Standaard met houtgestookte 
buitenkachel Cult 36 kw en ook de grotere kachel Macu 
40kw behoort tot de opties. De Kirami kunststof hottubs zijn 
het snelste en makkelijkste in gebruik.

Makkelijk in gebruik
Sinds 2011 hebben wij mee mogen denken om Finse en 
Scandinavische hottubs geschikt te maken voor ons
Nederlands & Belgisch gebruik. Wij willen ’s avonds na het 
werk lekker kunnen genieten van onze hottub. Dat
betekent dat je deze snel leeg, schoon, vol en warm moet 
kunnen maken en verder ook geen zorgen moet hebben
over het onderhoud. Tegenwoordig kun je de hottub zelfs 
uitrusten met een waterboiler, waardoor je deze binnen
2 uur op temperatuur krijgt én houdt.”

Grote Paasshow in Odiliapeel
Tijdens onze Jubileumweken hebben wij diverse geweldige 
acties in onze showrooms en in onze webwinkel.
Ons 12.5 jarig jubileum wordt gevierd tot 1 mei, met onze 
geweldig grote paasshow op 2e paasdag tot 16.00 uur.

Bel gerust om een afspraak te maken voor een bezoek aan 
een van onze vernieuwde showrooms! Ook ben je op tweede 
Paasdag van harte welkom tijdens onze grote Hottubshow.
Ook zijn wij op zaterdagen doorlopend geopend.

Kirami Profiline Composiet
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ProNails ontwikkelt, produceert en verdeelt 
professionele producten voor nagel-, hand- en 
voetverzorging. Paul Parein, CEO en eigenaar 
van ProNails, nam het bedrijf in 2009 over. 
Onder zijn beleid trok ProNails in 2012 in een 
gloednieuw hoofdkantoor op de Luitenant 
Coppens Campus in Brasschaat.



ProNails bruist
COLUMN/LUTGART SMEKENS

Het nieuwe gebouw omvat kantoren, 
productie, laboratorium en magazijnen. 
Bij de bouw werd reeds rekening 
gehouden met de strengste 
klimaatnormen. De 2000 zonnepanelen 
op het dak genereren meer energie dan 
het bedrijf zelf nodig heeft! 

ProNails heeft een jong talentvol en 
enthousiast team van een 80-tal 
medewerkers. “Als CEO zie ik het als 
mijn taak om hen continu te motiveren 
en te helpen groeien”, vertelt Paul. “Elke 
medewerker kan zelf met ideeën komen 
en lost problemen zelf op. We hebben 
een gamma van 1500 verschillende 
producten die in Brasschaat 
geproduceerd worden. Deze worden 
geëxporteerd naar meer dan 50 landen”. 

Onlangs kwam ProNails met een 
nieuwe innovatie: De SelfGel, een 
semipermanente nagellak voor de 
consument. Je kan deze 
gemakkelijk zelf thuis aanbrengen 
en hij geeft je 10 dagen lang een 
prachtige kleur op je nagels. Met 
fierheid mochten wij voor deze 
innovatie begin februari de award 
ontvangen van Product van het 
Jaar 2019, verkozen door meer 
dan 500 consumenten.

Proficiat aan het hele ProNails 
team!

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk
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D E  W A T E R V I O L I E R

Natuurlijke schoonheidszorgen
Leemputweg 63, 2930 Brasschaat
Tel. 03 448 14 38

Wat is Cryo Air Facial?

Cryo Anti-Ageing is een 100% veilige en natuurlijke 
behandeling, speciaal ontwikkeld voor een strakker 
gelaat. Cryotherapie werkt op basis van extreme 
verkoeling van de huid wat zorgt voor een zichtbaar 
verjongingseffect, geheel uniek in België. Het is een 
korte, doeltreffende en volledig pijnloze behandeling.

Hoe werkt het?

Door de huid bloot te stellen aan extreem lage 
 temperaturen krijgen de hersenen een koude schok 
impuls en worden de huidcelfuncties geactiveerd.  
De huid ondergaat daardoor een enorme detox.  
Het resultaat: een zichtbare opfrissing en verstrakking 
van de huid.

Voordelen

- Vermindering van rimpels
- Fijnere poriën
- Een strakker gelaat
- Stimulering van het collageen
- Vermindering van ontstekingen.
- Vermindering van overtollig vocht

N I E U W  B I J  D E  W A T E R V I O L I E R

Cryo 
Air 
Facial.
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DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes in de taboesfeer bespreekbaar te maken.
  De Ronde van Vlaanderen vindt plaats
      op zondag 7 april. Op zaterdag 6 april kunnen wielertoeristen
         zelf (een deel van) het parcours rijden.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten.
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Prikactie 

• Malse runderbrochette
• Kipbrochette met curry of 

met gember-limoen 
• Lamsspiesjes
• Scampi-brochette
• Varkenssaté
• Kalkoensouvlaki
• Gemengde shaslick 
en nog zoveel meer…

bij Keurslager De Meulder

Tijdens de zomermaanden vindt u een 
uitgebreide keuze aan saté’s en brochetten 
in de toonbank.

Bredabaan 443, Brasschaat
 03 / 651 .86 .08  |  www.keurslager-demeulder.be
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Prikactie 
bij Keurslager De Meulder


Brasschaat-centrum 

Van 15 t/m 28 april 

staan ze in de kijker 

met onze prikactie: 

alle brochetten aan 

2 + 1 GRATIS



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

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

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

uitbaters besloten resoluut te breken met deze traditie.

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

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

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

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

Openingstijden

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

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

DE GODEVAART



Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen

Slanker de lente in
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is de techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport 
en dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C) en sterven af (apoptose) en 
worden de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Benieuwd naar de 

prijzen en hoe we 

u kunnen helpen?

Kijk dan eens op 

de website voor 

meer info!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug, daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland) vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.



D
BINNEN/BUITEN

Baker Dill (Matthew McConaughey) is de 
kapitein van een vissersboot waarmee hij 
toeristen rondvaart door een rustige tropische 
enclave. Wanneer zijn ex-vrouw Karen (Anne 
Hathaway) plotseling opduikt, smeekt ze Dill 
wanhopig om haar te beschermen tegen haar 
gewelddadige man. Samen bedenken ze een 
plan om Karens ex-man om zeep te helpen. 
Al snel wordt Dill teruggezogen in een leven 
dat hij probeerde te vergeten. Terwijl hij 
worstelt tussen goed en kwaad, raakt hij 
verstrikt in een nieuwe realiteit en is niets 
meer wat het lijkt.
SERENITY draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SERENITY

 AGJE UIT
HET MAS VOOR 
KINDEREN

D

Beleef het MAS voor kinderen, al 
dan niet met mama, papa, oma en 
opa. Neem deel aan een knotsgek 
familiespel, organiseer een super 
memorabel verjaardagsfeestje of 
volg een creatief paasvakantie-
atelier. Laat je kind cultuur 
opsnuiven in een 65 meter hoge 
toren totdat het hem duizelt van de 
indrukken. Op de koop toe kan je 
met de hele bende picknicken op 
het dak van het MAS. Waar anders 
word je getrakteerd op zo’n adem-
benemend uitzicht op alle hoeken 
van de stad? Een museum bezoeken 
is niet altijd de grootste droom van 
een kind. Daarom biedt het MAS 
superleuke activiteiten op maat.
MAS | Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1, Antwerpen 
www.mas.be

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen

Slanker de lente in
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is de techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport 
en dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C) en sterven af (apoptose) en 
worden de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Benieuwd naar de 

prijzen en hoe we 

u kunnen helpen?

Kijk dan eens op 

de website voor 

meer info!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug, daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland) vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.
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Gigi-V Beauty de Luxe  |  Eigenaren Alain en Gigi  |  03.651.55.00 - 0496.11.81.91  |  Bredabaan 438 Brasschaat

BEAUTY-DELUXE

Al meer dan 15 jaar geeft Gigi haar klanten een 
mooie spray tan (en dit manueel)! Een mooie 
referentie dus!

Zonnecenter Gigi-V is gelegen in het centrum van 
Brasschaat. Gestart in 2000 en uitgebaat door Gigi en Alain, 
beiden gediplomeerd zonneconsulent.

Al meer dan 19 jaar doen wij dit begrip in Brasschaat met 
volle zin, het is onze passie! Dit zonnecenter wordt gevoed 
door verschillende Ergoline toestellen, de Mercedes onder  
de zonnebanken.

Kom genieten van een heerlijke gelaatsverzorging 
met de beste zorgen en producten van Monu en 
Renu Skincare. Een behandeling op maat gemaakt 
want elke huid is anders.

Verder bieden wij ook nog andere behandelingen 
zoals Spray-tan, Gel-X nails (New System), 
Gellac,ontharingen, massages.

NIEUW! 

Vanaf heden 

ook pedicure!



+32 486 66 15 45  |  cindy@thuisverplegingsteamjanvangils.be  |  03 210 90 90

Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen 
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp 
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een 
slepende ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer 
betaalbaar. Wij bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons  
dienstenchequestysteem. Personenalarm gaat ook via ons, maar is 
niet via dienstencheques.

Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een 
afspraak te maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij 
komen gewoon naar jou!

Zorg op maat, precies hoe jij het wil. En dat bij jou thuis!

Zorg 
op 
maat
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.com  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.be 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.com 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.be
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.com

Lekker fris
5

4

2

3

6

1

BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling.  

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.be
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.com

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.be
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.be
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris
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Barbecueën is de laatste jaren enorm populair geworden. Het buiten koken geeft een gevoel 
van vrijheid, zowel voor de kok als voor de genodigden. Saïd van Catering De Smaak speelt 
hier dan ook graag op in. Hij werkt niet enkel met het populaire Big Green Egg maar beschikt 
eveneens over de nieuwste trend: de Ofyr barbecue. 

Catering De Smaak  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  www.catering-desmaak.be  |  +32 475 62 31 04

catering & events

BRUISENDE/ZAKEN

De houtgestookte vuurschaal is een echte blikvanger en 
het ronde ontwerp zal ervoor zorgen dat uw gasten een 
ganse avond rondom de barbecue zullen keuvelen en 
genieten van al het lekkers dat Catering De Smaak met 
veel plezier en toewijding voor u zal bereiden.
Of het nu gaat om een heerlijk stuk entrecôte, gamba’s of 
gemarineerde kipsatés, alles wordt met de gekende zorg 
en toewijding bereid. Een diversiteit aan huisgemaakte 
slaatjes, sauzen, brood en bijgerechten wordt u 
aangeboden op aparte buffetten.
 
 Alle benodigdheden zoals borden en bestek worden 
meegebracht zodat u zich nergens zorgen over hoeft te 
maken. Zoals Catering De Smaak steeds de laatste trends 
volgt in de keuken, zo volgen zij deze ook in de aankleding 
van uw feest. Qua tafelgerei heeft u dan ook een zeer 
uitgebreide keuze: u kan werken met standaard wit 
hotelporselein maar ook het luxueuze vaatwerk van 
Pascale Naessens of Sergio Herman kan uw feesttafel 
opfleuren.
 
Wie iets te vieren heeft deze zomer hoeft dus niet verder 
te zoeken. Laat het team van De Smaak uw feest 

opwaarderen met een gezellige barbecue of een ander 
concept volledig naar keuze.
 
Heeft u een feest in het verschiet, maak dan eens 
kennis met Saïd en zijn team en vraag een vrijblijvende 
offerte. Wij maken u graag een voorstel op maat, al dan 
niet na een bespreking ter plaatse.

Heel graag tot binnenkort! Wij kijken er alvast 
naar uit om ook uw ideeën uit te werken tot een 
waar festijn voor jong en oud.
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Project Brughmanshof, Kalmhout  -  FF-architecten bvba

Salveto beheert erkende assistentieflats met
een kleinschalig karakter in Kalmthout, Kapellen en Mariaburg.
Voor meer info over huur en zorg- en dienstverlening 
kunt u terecht bij Yo Buyens, 0479 66 10 88
of www.salveto.be

15 assistentieflats Brughmanshof, Statiestraat 80 te Kalmthout
• Zicht op arboretum
• Wonen in het groen en openbaar vervoer in handbereik
• Op een boogscheut van het marktplein en winkelcentrum De Beek
• Flats tussen de 77 en 107m²

Zoekt u een assistentieflat?



KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
2910 Essen (Wildert) | 03 666 85 87 
info@kachelservice.be | www.kachelservice.be

VERKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN
• Pelletkachels   • Houtkachels 
• Combikachels   • Inbouwhaarden 
• Houtfornuizen

Wonen in warmte
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Deli Fleur | Verhoevenlei 142, Brasschaat |  03/651.24.84 |  www.delifleur.be

Uw bakker met parking voor de deur!

VROLIJK PASEN!



Bij Tenerife heb je acht van de tien dagen een reële kans om walvissen en dolfi jnen 
te spotten, omdat diverse soorten het hele jaar in de Canarische archipel vertoeven. 

In mei en juni komen daar nog diverse soorten bij die rondom Tenerife halt 
houden tijdens hun jaarlijkse trektocht door de Atlantische Oceaan.

De zuidwestkust van Tenerife is één van de meest geschikte 
plaatsen om dolfi jnen en walvissen gade te slaan. Je kunt er 
meer dan twintig verschillende soorten waarnemen, van 
de tuimelaar en de blauwe vinvis tot de bultrug en de orka. 
Grienden en tuimelaars kun je bijna het hele jaar door zien 
omdat zij er hun ‘thuisbasis’ hebben. De andere soorten 
komen in mei en juni langs Tenerife.

Verrekijker en telelens
De verschillende soorten identifi ceren is niet altijd eenvoudig, 
maar voorzien van een verrekijker of een fototoestel met 
een telelens lukt het wel. De lengte, de vorm van hun kop, 
ruggenvin en staart, hun kleur en hun gedrag maken veelal 
het onderscheid. Gespecialiseerde bootexcursies geven je 
de kans om deze vaak immense zeezoogdieren van dichtbij 
gade te slaan. Deze bootexcursies zijn strikt gereglementeerd. 
De schippers moeten een veiligheidsafstand tot de dieren 
in acht nemen en moeten zo nodig ook hun motoren 
uitschakelen om hen niet te storen.

TenerifeWalvissen
     spotten bij

en dolfi jnen
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TenerifeWalvissen
     spotten bij

en dolfi jnen

Met Kristof Holidays vind 
je naast grote resorts op 
Tenerife, ook kleinschalige 
charmehotels.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

NEEM EEN
FRISSE DUIK 
TUSSEN DE 
DOLFIJNEN

Onvoorspelbaar
De meeste bootjes vertrekken vanaf Los 
Cristianos, Puerto Colón en Los Gigantes.
Er worden uiteenlopende excursies 
aangeboden van twee tot vijf uur met 
kleine, middelgrote en grote boten waarop 
soms ook een maaltijd wordt geserveerd. 
Tijdens enkele excursies krijg je ook de 
kans om een frisse duik te nemen in een 
baai of om tussen de dolfi jnen te zwemmen.

Weet wel dat het gedrag van de dieren niet 
altijd voorspelbaar is. Het wordt bepaald 
door het tijdstip van de dag, de stroming, 
de condities op zee, het beschikbare 

Tenerife
BRUIST/REIZEN

voedsel, enzovoort. Niettemin zijn de 
dieren vrijwel altijd bijzonder actief, 
maar zij bepalen of en hoe zij zich willen 
vertonen aan nieuwsgierige toeristen.

Frisse zeebries
Omdat de zee soms wat onstuimig 
kan zijn en de boot kan schommelen 
of bruusk kan neerploffen op het 
wateroppervlak, is het handig om 
eventuele voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen zeeziekte. Neem zeker 
ook een water- en winddicht jack mee, 
omdat de zeebries het soms fl ink wat 
koeler maakt dan op het strand.



Heb jij ook lente kriebels?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

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

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

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Heb jij ook lente kriebels?
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.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95



Heb jij ook lente kriebels?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

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

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

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Heb jij ook lente kriebels?
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.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeusen.be  |  www.mattheeussen.be

Keramische vloertegels 
of natuursteen vloeren? 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt er 
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
“parketvloer kiezen”-fase, 
dan bent je bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Ook u wil zolang mogelijk 
thuis blijven wonen? 
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet 
van de extra ruimte en 
mogelijkheden.

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kan voelen 
en ervaren.

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?

BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

ACTIES op bijna ALLES

Zonnetenten
Sectionale poorten

Screens
Voorzetrolluiken

Buitenleven
Voorwaarden zie website
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We zijn een laagdrempelige studio en bieden yoga aan 
voor iedereen tussen 5 en 99 jaar. Actieve en passieve 
vormen, sportieve of meditatieve vormen. Je kan het zo 
gek niet bedenken, er is altijd een yogastijl die bij jou past. 
Pure krachttraining vind je dan weer in onze pilates en 
fitbarrelessen. Diepe ontspanning krijg je in de yin aerial 
yoga. Meer energetisch werken doe je in de Qigong en de 
Tao yin lessen. 

Voor en na kan je genieten van een drankje in één van onze 
lounges of de leukste spullen in onze winkel passen. 

Wees welkom en ENJOY!

Op zoek naar 
manieren om te 
ontspannen en 

gezond te blijven. 
Herken je dit? Dan is 

yoga misschien iets 
voor jou! Voorbij de 
waan van de dag – 

even onthaasten. Laat 
de spanning van je 

afglijden en versoepel 
je lichaam. 

De Yogastudio
AANBOD

Yoga 

Zachte hatha yoga  

Hatha yoga  

Yin yoga  

Yogalates  

Ashtanga yoga  

Vinyasa yoga  

Kinderyoga  

Aerial yoga

Tieneryoga  

Tao yin

Qigong

Meditatie

Pilates

Fitbarre

Kapelsesteenweg 318 2930 Brasschaat  |  info@deyogastudio.be   |  www.deyogastudio.be 

We stellen jullie voor ‘HAPPY LOTUS’, leuke yogakledij en 
accessoires aan betaalbare prijzen. In de lijn van dit nieuwe 
label lanceert onze studio een volledige nieuwe webshop. 
‘Because happiness is your choice!’

38



 

             
 

Food Expérience weekends 
Kom op culinair weekend bij Arduenna Expérience en ontdek de Ardennen op culinair 

niveau!  
Culinaire streekproducten 

Culinaire wandeling in Durbuy 
Culinaire uitstap 

Kook Expérience met streekproducten 
+ initiatie food photography  

-- 

Photo Expérience weekends 
Heb jij een passie voor fotograferen? Wil jij op stap met fotograaf Rolf? Dan is dit 

weekend helemaal iets voor jou!  
Intro ‘Hoe jouw camera optimaler gebruiken’,  

            Diverse outdoor photography op mystieke plekjes,  
                          Initiatie food photography en culinair verblijf met 

streekproducten. 
 Meer info op de website 

-- 

Wandel Expérience weekends 
Diverse Wandelingen mét persoonlijke begeleiding,  

genieten in de infraroodcabine,  
napraten aan het kampvuur,  

op culinaire ontdekking met Chef Barry  
en comfortabel overnachten bij Arduena Expérience, klinkt als een topweekend!  

Meer info op de website 
-- 

De planning 2019 gekend! Inschrijven kan vanaf 1 persoon, maximum 12 deelnemers. 
Meer weten ? 

Kijk snel naar onze website 
www.arduennaexperience.be/promo.html  

Avontuurlijke groeten uit Durbuy! 
Barry en Rolf 

0032/(0)486.78.88.30 
 

       

 
 

 FOOD EXPERIENCE 
WEEKENDS 

 

PHOTO 
EXPERIENCE 
WEEKENDS 

 

WANDEL 
EXPERIENCE 
WEEKENDS 

 

UNIEK IN DURBUY 

 

Kom logeren en 
ontdek de 

Ardennen met 
al je zintuigen!! 

 

GOOD FOOD 
 GOOD FRIENDS  

GOOD TIMES 
GOOD  

 

 

 

 
MAX.12 

DEELNEMERS  
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Wat dacht je van een 
privé styling bij An zelf?
Wil je er grandioos uitzien 
en je een prinses voelen?   JA AR

celebrate
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on 

omdat een goed advies, 
mooi passende lingerie 
belangrijk zijn

wees ecologisch
koop in 
brasschaat

verwen je met 
onze nieuwe 
lentecollectie

BrasBruist-74x152mm hoog-april-2019.indd   1 14/03/19   09:54



Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA, Member of Crédit Mutuel Nord Europe, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 

Beobank, uw financiële 
partner in Brasschaat

www.beobank.be

Bij Beobank maken we méér tijd voor u vrij. 

Om naar u te luisteren, uw financiële vragen  

te beantwoorden en u met deskundig advies  

bij te staan.  

Uw Beobank adviseur vindt voor u vast een 

oplossing op maat. Voor een adviesgesprek 

maakt u best een afspraak: zo hoeft u geen 

kostbare tijd te verliezen.
Kim De Wit 

Kantoordirecteur

Welkom bij Beobank

Bredabaan 342, 2930 Brasschaat 
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be 
Beobank NV/SA
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Behandeling
Bij Approaching Nature kunt u terecht voor 
gelaatsverzorging, massages, manicure, pedicure en 
ontharing. “Ik werk enkel met natuurlijke producten 
en geloof in de eenvoud en de puurheid van een 
goede verzorging” (Sanne)

Producten
Rainpharma 
ontwikkelde een 
natuurlijk en mild 
huidverzorgings-
programma dat 
veilig en doeltref-
fend is voor élk 
huidtype.

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

Approaching 
Nature

Schoonheidsinstituut

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

Heeft u een Amerikaanse 
wagen of oldtimer waarvoor u hier 
amper of zelfs geen onderdelen meer kunt 
vinden? Dan is de kans groot dat wij u wél 
kunnen helpen!

Wij zijn gespecialiseerd in onderdelen en accessoires voor 
Amerikaanse voertuigen en oldtimers. Maar ook voor 
carbon onderdelen en accessoires voor Europese Wagens 
(Duitse & Italiaanse) en bepaalde populaire Aziatische 
modellen, doen wij wat we kunnen om u te helpen bij uw 
zoektocht! Wij zijn ook officieel dealer van Borla! Hiervoor 
werken wij met diverse contacten wereldwijd.

Ook voor het transport van voertuigen USA > EU 
kunt u bij ons een offerte aanvragen.

Naxcar bvba | Heidestraat-Zuid 169, Kapellen
www.naxcar.be | info@naxcar.be | +32 (0)468 32 24 15

YOUR JOY AND PRIDE!
WE MAKE YOUR RIDE 



HC_BRE_ADV_BRUIST_PASEN_162x162_BE_v3_OL.indd   1 18/03/2019   14:21

45



“Kwaliteit, dat krijg je zeker en vast bij Absolute Service! 
Ze doen net dat tikkeltje meer dat het verschil maakt. 
Niet alleen de VIP-hulpen zijn beter, ook de service van 
op kantoor is uitstekend.”
    - B. HAPERS

Wij gaan voor kwaliteit en klantentevredenheid en 
dat is te zien aan de reacties van onze klanten:

Absolute Service is een exclusief 
dienstenchequebedrijf waar 
kwaliteit, stabiliteit en vertrouwen 
centraal staan.

We streven er naar om het 
beste bedrijf te zijn in onze 
sector door het leveren van een 
optimale dienstverlening aan 
onze huishoudhulpen, klanten en 
iedereen die met ons samenwerkt.

Een professionele

Absolute 

Service scoorde 

een 8.2 bij een 

kwaliteits-

enquête!

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

VIP-hulp op maat?

Wenst u een VIP huishoudhulp via ons? Om op maat dienstverlening 
te kunnen aanbieden doen wij graag een intakegesprek bij uw thuis.

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



Openingsuren:
Maandag en dinsdag : gesloten 

Woensdag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur 

Zondag: 10.00 tot 16.00 uur

Rechtstreeks van kweker naar klant!

Kruiden 
en vaste
planten

Perkplanten

Rozen en 
klim-

planten
Geraniums 
vanaf half 

april

Stofzandstraat 41, 2920 Kalmthout  |  0472 96 06 81
info@mercafl ora.be  |  www.mercafl ora.be

“Kwaliteit, dat krijg je zeker en vast bij Absolute Service! 
Ze doen net dat tikkeltje meer dat het verschil maakt. 
Niet alleen de VIP-hulpen zijn beter, ook de service van 
op kantoor is uitstekend.”
    - B. HAPERS

Wij gaan voor kwaliteit en klantentevredenheid en 
dat is te zien aan de reacties van onze klanten:

Absolute Service is een exclusief 
dienstenchequebedrijf waar 
kwaliteit, stabiliteit en vertrouwen 
centraal staan.

We streven er naar om het 
beste bedrijf te zijn in onze 
sector door het leveren van een 
optimale dienstverlening aan 
onze huishoudhulpen, klanten en 
iedereen die met ons samenwerkt.

Een professionele

Absolute 

Service scoorde 

een 8.2 bij een 

kwaliteits-

enquête!

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

VIP-hulp op maat?

Wenst u een VIP huishoudhulp via ons? Om op maat dienstverlening 
te kunnen aanbieden doen wij graag een intakegesprek bij uw thuis.

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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Van de wiellei 139, Brasschaat  |  0032-483070899     op afspraak

Fashion  
meets  
interieur
Op zaterdag 11 mei gaat J-dress op 
verplaatsing en dit richting Sainte-Maxime 
Brasschaat. U kunt hier tussen 14u en 17u 
de leukste zomermode komen bewonderen, 
gepresenteerd door twee leuke modellen. 
Natuurlijk bieden wij u de mogelijkheid om al 
uw favoriete kleding te passen en shoppen. 

Daarnaast kunt u de leukste woonaccessoires en 
cadeau artikelen ontdekken van het merk Rivièra 
Maison. De laatste nieuwtjes zowel voor binnen als 
buiten vindt u hier. In de gezellige tuin achter aan de 
winkel zal een Gin Tonic bar aanwezig zijn.

Klinkt dit u als muziek in de oren? Dan bent u van 
harte welkom op ons Fashion meets interieur event bij 
Sainte-Maxime, Bredabaan 273 te Brasschaat.

Voor al 
uw retouches 
moet je bij 

J-Dress zijn!



Senfina  
staat voor oneindig  
veel mogelijkheden
Wij zetten juist 
een stapje 
meer met onze 
gastvrijheid en 
service. En door 
naar bruiden te 
luisteren weten 
wij precies 
welke jurk uit 
onze collectie bij elke bruid past. 
Trouwen is een van de mooiste 
gebeurtenissen uit iemands leven  
en wij dragen daar ons steentje aan 
bij door een beleving te maken van 
het uitzoeken van je bruidsjurk.

Jessica van de Kasteele

Stationsstraat 48, Bergen op Zoom
0164-854095  
info@senfinabruidsmode.nl  
www.senfinabruidsmode.nl



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

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

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

Retouches bij 
D'atelier Hasmik

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

Nu ook

Kom langs of  
maak een 
 afspraak.

Borduurwerk

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat 
03/337.15.44 

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

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

VROLIJK PAASFEEST!
Al onze figuren zijn gemaakt  

met Callebaut chocolade

Ook lactose- en suikervrije chocolade verkrijgbaar



NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

Voorgerecht & show cooking vanaf 11 uur
Carpaccio •  met bonbon van Parmezaan

Vitello tonnato •  crumble van zwarte olijven 
Duo van Italiaanse ham & Siciliaanse Crackers

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 12 uur
Stoofpotje van Hert •  wintergarnituur, amandel kroketten

Roast Beef, Sjalotjes •  erwtjes, wortel, gratin 
Visserspannetje •  met spinazie en puree 

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

• • • • •  Tijdens de brunch is koffie en thee inbegrepen  • • • • •

Prijs € 33,00 per volwassene - € 20,00 per kind

Reserveer tijdig 03/658 10 19 • info@brasserie-ciconia.be • via Resengo 

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

PaasBrunch
ZONDAG 21 APRIL & MAANDAG 22 APRIL 2019

Ontvangst om 10:30 uur
Met cava of mocktail
Siciliaanse crackers

Openingsbuffet show cooking vanaf 11 uur
Aspergesoep met garnituur

Caesar salade met gegrilde asperges en kwartelei
Cocktail van grijze garnalen en rivierkreeftjes

Gegrilde asperges met beenham
Assortiment brood – salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 13 uur
Gepocheerde kabeljauw met mousselinesaus en gerookte zalm

Gebraden piepkuiken met jus natuur, appelcompote en gebakken witlof
Lamskroontje met crumble van pistache, lamsjus en gratin

Dessert
Gevulde paaseieren met mascarpone en advocaat

Verse smoutebollen
Verse wafels

Tijdens de 

brunch is 

koffie en thee 

inbegrepen

Prijs:  € 39,00 p.p. Kinderen (tot 12 jr):  € 25,00

Reserveer tijdig via 03/658 10 19
Mail naar info@brasserie-ciconia.be of via Resengo



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

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

Ma  09:00-16:00
Din  09:00-17:00
Woe  gesloten 
Do  09:00-17:00
Vr  09:00-17:00
Zat  08:00-15:00
Zon  gesloten 

Kom kennis maken met de 
gezellige en warme sfeer bij 
Kapsalon Barbette. Verwen 
jezelf met een leuke look 
bij een lekker kopje koffie 
of thee.

Jouw stijl, onze passie
Een brushing, een fris kleurtje, een klassiek 
of juist een heel trendy kapsel? Bij Kapsalon 
Barbette staan we voor je klaar. 



‘Goh, we hebben de garage in 1997 overgenomen 
van de vorige eigenaars,’ vertelt Danielle ons. ‘Mijn 
vader was vroeger meestergast voor hen. Na de 
vernieuwing van de showroom zijn we groots 
heropend en zijn we begonnen met het verdelen van 
Mazda en Isuzu en gestopt met het verdelen van 
Nissan, terwijl we wél verder gingen met Suzuki. Dat 
heeft een nieuwe wind door de garage doen waaien. 
Mijn broer, mijn ouders, mijn echtgenoot en ik baten 
de zaak uit, maar ook onze gasten krijgen het gevoel 
dat onze werknemers een familie vormen.’

De opvolging lijkt inmiddels verzekerd, want ook 
Danielles veertienjarige zoon wil mee in het verhaal, 
maar de sympathieke dame benadrukt dat ook 
mensen van buiten haar familie tot een hecht team 
worden gekneed. 

Met de verandering in merken en modellen blijft 
garage Gwijde een gevestigde waarde. Verder 
bleven de ‘roots’ behouden,  want Garage Gwijde 
is verder gegaan met andere betrouwbare Japanse 
merken. In de showroom vind je buiten auto’s van 
Suzuki dan ook wagens van Mazda en Isuzu terug. 
Het feit dat een fabrikant als Mazda ook eigen 
motors ontwikkeld heeft, is daarbij een absoluut 
pluspunt, terwijl technologieën als SKYACTIV en 
SKYACTIV-X voor meer effi ciëntie en dus minder 
vervuiling zorgen. Met een resem nieuwe 
automodellen in zicht, lijkt de zaak dan ook klaar te 
zijn voor de toekomst.

Ook interesse in Japanse betrouwbaarheid? 
Bezoek dan zeker eens www.gwijde.com

Het gebeurt niet zo vaak dat een garage zich beroept op het familiale aspect om 
zichzelf in de verf te zetten. Garage Gwijde in Kapellen doet dat wél en blijkt daar 
ook een goeie reden voor te hebben. Wij spraken met mede-uitbaatster Danielle en 
vroegen haar hoe lang haar zaak eigenlijk al in handen is van haar familie.

Familiale sfeer in een garage

Garage Gwijde  |  Ertbrandstraat 173 – 177, Kapellen  |  03.664.25.65  |   www.gwijde.com

Met oog voor de toekomst



DE SCHERMERSFEESTEN
ZATERDAG 6 APRIL
Sportactiviteit Fitness, gymnastiek, dans en 
vechtsport

Het Mechelseplein staat nu bekend voor zijn 
gezellige cafeetjes en als een plek met een 
hoog cultureel gehalte. 
Tot voor lange tijd heette een deel van het 
plein "De schermersberg", die aansloot bij 
de Schermersstraat die er nog steeds is. Het 
was het oefenterrein van de Antwerpse Sint-
Michielsgilde, één van de gewapende gilde van 
onze stad.
Dit jaar trekt de Sint-Michielsgilde terug naar 
het gildehuis in de Schermersstraat. Om dit 
te vieren nodigen we iedereen uit om kennis 
te maken met onze organisatie.

Waar: Mechelseplein, 2000 Antwerpen
Aanvang: 14:00 tot 18:00 uur
Tickets: Gratis
www.sintmichielsgilde.com

BUITENSPEELDAG 
WOENSDAG 24 APRIL
De TV gaat uit en iedereen gaat lekker buiten 
spelen! Kom naar het grootste speelterrein in 
Luchtbal en leef je uit in de frisse buitenlucht.
Dit jaar hebben we iets bijzonders voor jullie: 
Katakrak komt helemaal uit Spanje met Enginys 
Eko.poètiks. Dit zijn een aantal fascinerende 
spelmachines, gemaakt uit recyclagemateriaal 
en werkend op hernieuwbare energie.

Enginys Eko.poétiks is een interactieve installatie 
voor alle leeftijden. Elk onderdeel is uniek en 
alleenstaand, maar samen vormen zij een 
originele interactieve ruimte.
Elke machine combineert een gereycleerd item 
that beweegt door hernieuwbare energie: zonne-
energie, dynamos of magneten. Elke machine 
is ook een spel dat de handigheid van de speler 
test. En elk apparaat heeft ook een stukje eigen 
poëzie.

Waar: Tamicopark 
Tampicoplein, 2030 Antwerpen
Aanvang: 14:00 uur
Tickets: Gratis
www.coluchtbal.be

GROEZROCK
25 T/M 27 APRIL
Festival Pop en rock

Elk laatste weekend in april is er 
een kleine aardbeving in een klein 
dorp genaamd Meerhout (Kempen-
gebied). Het is tijd voor het jaarlijkse 
GROEZROCK-feest. In de afgelopen jaren 
groeide dit festival van een kleine locatie 
(met een capaciteit van 400 bezoekers) 
tot een internationaal punkrock / 
hardcore / skapunk festival met 20.000 
bezoekers uit België, Nederland, 
Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 
Oostenrijk, Zwitserland, Rusland, Italië, 
VS, Canada, ...

Waar: Festivalterrein Groezrock
Heuvelstraat 1, 2450 Meerhout
Aanvang: 25 april t/m 27 april

Kijk op de website voor meer informatie 
over de prijzen: www.groezrock.be

AFRIKA FILMFESTIVAL 
DINSDAG 30 APRIL
Cinema De Kern ontvangt voor de tweede keer het 
Afrika Filmfestival, dat vanuit Leuven is uitgegroeid tot 
een van de belangrijkste festivals van Afrikaanse fi lm in 
Europa. Afrika Film Festival wil van 26 april tot 11 mei 
meer Afrikaanse fi lms vertonen in de bioscopen en 
andere media en het publiek confronteren met 
nuancerende beelden van Afrika in al zijn aspecten.
Film Cinefi el
In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor 
de rechter. Op de vraag van de rechter: " Waarom klaag 
je je ouders aan?", antwoordt Zain: "Omdat ze me op 
de wereld gezet hebben!". Capharnaüm vertelt het 
onwaarschijnlijke verhaal van dit kind op zoek naar 
zijn identiteit.

VOORFILM:
M Kitwana’s Journey
Dit is het verhaal van een jongen genaamd Kitwana, 
een jongen die lachte en speelde, naar school ging en 
alle dingen deed die kinderen doen. Op een dag zou 
het leven van Kitwana veranderen en niet ten goede, 
maar dit wist geen enkel lichaam.

Waar: cc De Kern 
Kern 18, 2610 Wilrijk
Aanvang: 14:30 uur
Tickets: € 7,-
www.ccdekern.beEv
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Oranje is de kleur van april. Met deze heerlijke oranje gerechtjes maak jij een feestje 
van de lente. Maar uiteraard zijn deze hapjes het hele jaar niet te versmaden. 

VERWIJDER HET 
KROONTJE van een 

aardbei met een rietje. 
Steek het rietje er 

eenvoudigweg aan de 
onderkant in. 

Rol een RODE 
PEPER een paar 

keer tussen je 
handpalmen heen 

en weer. Je kunt nu 
zo alle zaadjes eruit 

schudden.

TWEE BORDEN of 
schaaltjes tegelijk in 

de magnetron? Zet er 
één op een mok zodat 

hij hoger staat. Zo 
pas het wel!

Paprika
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snijd de paprika’s in de 
lengte doormidden en verwijder 
eventuele zaadjes. Meng de 
roomkaas met een beetje peper 
en zout. Hak de peterselie fi jn 
en meng door de roomkaas. 
Vul de paprikahelften hiermee. 
Verdeel er wat pijnboompitten 
over en zet ze 15 minuten in 
de oven. 

INGREDIËNTEN
1 bakje à 300 gr 

mini oranje paprika’s 
(snoeppaprika’s)

200 gr roomkaas naturel
peper en zout

paar takjes verse peterselie
2 eetl pijnboompitten 

met roomkaas

20 STUKS - 20 MIN - 15 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

GEBRUIK EEN 
BLIKOPENER 
om onmogelijke

plastic
verpakkingen 

te openen.

BRUIST/RECEPTEN

Doe je
PANNENKOEKEN-

MIX in een lege 
ketchupfl es om 

geknoei te 
voorkomen.

Zoete
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 
de zoete aardappels en snijd ze, inclusief 
schil, met de kaasschaaf in dunne plakjes 
en doe in een kom. Smelt de boter en giet 
deze bij de aardappels. Schep er de kaas, 
rozemarijn en wat peper en zout door. 
Maak stapeltjes van de zoete aardappels in 
de ingevette muffi nvormpjes. De stapeltjes 
mogen best hoger worden dan de muffi n-
vorm, want ze zakken nog wat in tijdens 
het bakken. Zet ze ongeveer 30 minuten in 
de oven. Strooi er de laatste 5 minuten nog 
wat extra kaas over en laat dit smelten. 
Garneer met wat peterselie.

INGREDIËNTEN
 2 à 3 grote zoete 

aardappels (smal, zodat 
de schijfjes in de 

muffi nvorm passen)
25 gr roomboter

4 eetl Parmezaanse kaas 
+ extra om te garneren

1 theel rozemarijn
peper en zout

peterselie om te garneren
 

kaasschaaf
muffi nbakvorm

aardappeltorentjes

12 STUKS - 15 MIN - 30 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

ROL EEN 
CITROEN eerst 

over het aanrecht, 
dan komt er meer 

sap uit.

EEN TROS BANANEN 
blijft langer houdbaar 
als je het steeltje aan 

de bovenkant 
omwikkelt met

plastic huishoudfolie.

Steek die diep-
gelegen kaarsen 

waar je je handen 
aan brandt

aan met
SPAGHETTI.
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Dit topadres garandeert u welbevinden en harmonie voor 
lichaam en geest. We presenteren u de excellente BABOR 
verzorgingssystemen met een maximum aan service. In 
een ontspannen sfeer. Wij zijn 8 jaar geleden gestart met 
het merk Babor omdat het op gebied van anti-aging veel 
te bieden heeft. Zij werken met de beste producten en 
apparatuur.

Microneedling: Voor zichtbaar strakkere contouren. De 
fijnste naaldjes brengen een effectief werkstofconcentraat 
tot diep in de huid en vullen zo rimpels en lijntjes van 
binnenuit op.

Microdermabrasie: Microdermabrasie  is een 
behandeling waarbij de huid krachtig, maar zeer 
gecontroleerd gepeeld zal worden. Zo ontstaat er 
een nieuwe huid. 
Voor fijne lijntjes, lichte pigmentvlekken, acné-
letsels, een doffe en onzuivere huid.

Spot reducer: voor de behandeling van 
ouderdoms-en pigmentvlekken.

Dokter Babor Pro: een heel nieuwe cosmetische 
lijn op basis van fruitzuren, ontworpen door experts 
en voor experts.

Cryo-line: vetvermindering door koude 
figuurcorrectie

Maak een afspraak en ervaar daarbij de totale 
werking van de BABOR methode.
Meer info over al onze behandelingen
op www.chamyr.be

Wij hebben Beauty Center Chamyr in 1987 opgericht. De naam is 
ontstaan door het samenvoegen van ons namen, Chantal en Myriam, 
beide zaakvoersters. Ons team wordt versterkt door Nathalie Koninckx.

De beste zorg 
voor uw uiterlijk

BE BESTE ZORG
VOOR UW UITERLIJK
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Paasei
t.w.v.

 € 47,-

gelaat 
ontharing 
beauty 
pedicure 

afslanken 
medicure 
spray
babor

Maak kans op een:

Voorjaarsontwaken voor uw huid  
in 14 dagen 
Het legendarische paasei is terug! De 
zeer werkzame concentraten activeren 
en verzorgen uw huid na de koude 
winterdagen, zodat uw huid bij de start 
van het voorjaar weer kan stralen.

Nieuwdreef 2, Merksem
+32 (0)3 645 40 89
info@chamyr.be
www.chamyr.be

Nieuwdreef 2, Merksem 
+32 (0)3 645 40 89

info@chamyr.be
www.chamyr.be

VOELBAAR ZACHTE HUID,  
VRIJ VAN ONGEWENSTE HAARGROEI
Soprano ICE is de meest complete en effectieve 
oplossing voor laserontharen die op dit moment 
beschikbaar is. 
Deze Alma diodelaser is geschikt voor 
alle huidtinten en haartypes en maakt het 
mogelijk om zelfs tijdens de zomermaanden te 
behandelen. 

Ook de zongebruinde huid kan behandeld 
worden.
Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis 
testsessie, geniet van onze promo's,:
- benen, incl de knie    € 195 + gratis oksels
- volledige bikinilijn     € 145 nu  4 + 1 gratis
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+32 3 658 12 00
Bredabaan 280  |  2930 Brasschaat
www.engelvolkers.be/antwerpen

Lemmélei 11 – Brasschaat - W-02F0JC

 795.000€ Voorkempenlaan 20 – Schoten - W-02EE2P

685.000€ 

Beukendreef 1 – Schoten - W-02D0H8 

318.000€ 

Lage Kaart 154 – Brasschaat - W-025V34
435.000€ 

Panden te Brasschaat in de kijker!


