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HaarlemDagje weg?

                  bruist!

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



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

Een droom die uitkomt
Op een gegeven moment leerde ik mijn echtgenoot 
Michel kennen. Hij was net zelfstandig accountant 
geworden. Na verloop van tijd ging ik bij hem aan de 
slag. Ik werkte er 20 jaar met veel gedrevenheid en gaf 
me volledig voor de zaak, maar op mijn 42ste besloot ik 
om voor een nieuwe uitdaging te kiezen. Het was tijd 
voor iets anders.
Toen ik in oktober 2016 de kans kreeg om 
cadeauwinkel Teddytime in Schilde over te nemen, 
werd mijn kinderdroom werkelijkheid. Elke dag mogen 
doen wat je graag doet, dat geeft een mens een heel 

goed gevoel. Mensen met raad en daad helpen in hun 
zoektocht naar een leuk cadeautje is echt iets dat in mijn 
karakter ligt.

Voor het mooiste pakje
Toen ik een jaar in mijn winkel stond en na goed 
geluisterd te hebben naar de mensen, kwam al snel naar 
boven dat de naam Teddytime de lading van wat ik 
verkoop niet meer dekte. Daarom herdoopte ik mijn 
geliefde cadeauwinkel tot ‘The Gift shop Schilde”.  
Die naam zegt in mijn ogen meer waarvoor mijn winkel 
staat: toffe cadeautjes voor mannen, vrouwen en 
kinderen. Ieder geschenk wordt mooi en origineel verpakt. 
Vandaar ook de slogan: ‘Voor het mooiste pakje’.

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

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



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

Voor het mooiste pakje!
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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 Scilla en Schoonheidsinstituut 
Berkenrode 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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Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di - za van 10 - 18 u.
03/383.59.14

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

info@finess.be  |  www.finess.be

Finess 
Lingerie,  
een vaste 
waarde 
Met zowel de vaste topmerken 
als de nieuwe selectie wil het 
Finess-team haar liefde voor 
lingerie doorgeven. Bij de keuze 
van de collecties staan pasvorm 
en kwaliteit steeds centraal.

Naast het 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. En uiteraard 
hebben we ook een collectie voor heren!
Jong en trendy assortiment met bh’s 
vanaf € 50,-

Ruim  
assortiment 
badmode en 

kleedjes in beide 
winkels



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



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

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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Specialist  
in pruiken

Onze hair-clinic bestaat al meer dan 40 jaar, hierdoor hebben wij een massa aan kennis 
en ervaring opgebouwd. Drie jaar geleden is de hair-clinic opgenomen in het concept 
van Café de Beauté. Hierdoor hebben wij het knippen van de pruiken nog kunnen 
optimaliseren. U komt dus steeds terecht bij een ervaren team. Wij hebben ervaring 
opgebouwd in pruiken, haartoevingenen, extensions en haarprotheses.

Kom gerust langs voor gratis advies of analyse.

Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118, Merksem - 03 644 12 74  |  info@hair-clinic.be  |  www.hair-clinic.be

Unieke pruiken en haarprotheses voor haar en hem, 
Hair-clinic werkt enkel met de beste pruiken en 
haartoevoegingen voor de man en de vrouw van vandaag.

Bij ons zijn haarwerken in zowel echt haar als speciale 
synthetische vezels te vinden. Zo kunnen wij steeds een 
kwalitatieve oplossing bieden voor uw probleem.

Bij ons worden alle haarwerken vakkundig geknipt op 
maat van de klant. Zo krijgt u steeds de oplossing die 
is aangepast voor u. Dit is het grote verschil met een 
pruikenwinkel die deze ervaring niet kunnen meegeven.

Benieuwd? Maak dan eens een afspraak.
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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 uzelf, 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 ze met plezier op 
tafel!

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

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



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



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.



7 For All Mankind – Ana Alcazar – Angels Jeans 
Avalanche – Black Rose – Citizens of Humanity 

Dame Blanche – DL1961 – Due Amanti – Esqualo – Herzen’s 
Kocca – Liu-Jo – Leo&Ugo – Mac 

Mos Mosh – Oakwood – Ottod’ame – Relish
River Woods – Roberta Biagi – Senso – Signe Nature 

Tramontana – Juwelen Les Cordes

Handelslei 3, St. Job in 't Goor  |  03 636 45 60  |  info@boetiekidefix.be  |  www.boetiekidefix.be

Voor de mooiste mode...



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

zilver en parels voor iedere 
gelegenheid.

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

NIEUW! Uurwerken van: 
Michael Kors

Versus Versace
Liu-Jo

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

Juwelen maken 
is een mooi vak

18



Wil je ook 
afslanken?

Style Schilde  |  Turnhoutsebaan 12-14, Schilde 
03 297 34 80  |  0470/80 43 83
info@style-schilde.be  |  www.style-schilde.be

HOE WERKT HET?
Het bodysculptortoestel combineert lage 
frequentiegolven met drainage door micropressie. 
De lage frequentiegolven zorgen ervoor dat de vrije 
vetzuren die gestockeerd zijn in de vetcellen worden 
vrijgemaakt, en deze worden op hun beurt uit het 
lichaam verdreven via drainage. De heel specifieke 
golflengte stimuleert de samentrekking van de spieren 
zonder dat men dit gewaar wordt. Het proces dat zich 
binnenin het lichaam afspeelt is vergelijkbaar met wat 
er in ons lichaam gebeurt na het sporten.

WAT IS HET RESULTAAT?
Na een kuur verliest u zeker 1 kledingmaat. 
Bodysculptor kan alle probleemzones aan. Het pakt 
alle zones op hetzelfde moment aan, of kan worden 
ingezet om lokaal de probleemzones te behandelen. 
Studies hebben aangetoond dat vrouwen met een bmi 
van 28 (concreet voorbeeld: een vrouw van 1,70 die 
81 kg weegt) gemiddeld 6cm tailleomtrek verloren!
Zelfs tot 15 dagen na de laatste behandeling was er 
nog verschil merkbaar, wat aantoont dat Bodysculptor 
op de probleemzones blijft werken.

VOOR WIE IS DEZE METHODE GESCHIKT?
Dit is de oplossing om af te slanken op alle 
lichaamszones. Het is uitermate geschikt voor 
vrouwen maar tevens voor mannen. Op leeftijd staat 
geen grens, er is geen enkel onwenselijk neveneffect, 
ook niet voor mensen op hogere leeftijd.

Benieuwd wat Style Schilde nog meer voor je kan 
betekenen? Kijk dan eens op www.style-schilde.be

Dat kan bij Style Schilde! Met behulp 
van de Bodysculptor zorgen wij dat jij 
weer snel in vorm bent! "Bodysculptor", 
wat is het eigenlijk? Het doel is 
duidelijk en de droom van iedereen: 
een slanker lichaam. Beter zelfs: een 
slanker lichaam terwijl je slaapt!



E x p l o r e 
y o u r 
r o o t s

Eigenaar: Judith van den Houdt  |  ROOTSHEALING 
ENERGETISCHE THERAPIE EN LEVENSCOACHING
info@rootshealing.be  |  0032-476649338
www.rootshealing.be

Persoonlijke ontwikkeling
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Moeder van vier dochters, 
een eigen bedrijf, intuïtief 

en met beide voeten op 
de grond. Judith van den 
Houdt behandelt mensen 

met allerlei klachten. “Maar 
het resultaat is bijna altijd 
hetzelfde: transformatie!”

HULP VRAGEN
“Mijn hele leven al komen er mensen op mijn pad die me hun 
levensverhaal vertellen. Ik voel snel aan wat de nood is van iemand en 
help graag. Ik heb best wel wat meegemaakt in mijn leven en weet dat 
we het echt niet alleen kunnen. We hebben allemaal iemand nodig 
waar we hulp aan kunnen vragen. Voor dat helpen ben ik opgeleid.”

ENERGETISCH
“Ik werk vooral energetisch. Afhankelijk van de persoon, doe ik dat via 
massage, healing, reading, voetreflexologie of behandelingen met 
essentiële oliën. Daarvoor werk ik heel intuïtief, maar ook concreet. 
Mensen denken te veel. In mijn behandelingen komen ze in diepe, 
diepe ontspanning. Ze gaan naar buiten met een hoofd met minder 
zorgen, een hoofd dat minder denkt.”

VRIJER EN BLIJER
“Ik ben heel positief ingesteld. Ik probeer altijd alles – ook problemen! 
– van de positieve kant te benaderen en dat doe ik ook bij mijn 
klanten. Mijn klanten zitten vaak op een moeilijk moment in hun 
leven. Door hen op dieper niveau te begeleiden, is transformatie 
mogelijk. Ik hoor wel eens dat mensen weerstand hebben tegen wat ik 
doe. En dat is prima. Ik doe me niet anders voor dan ik ben, en dat 
gun ik écht, écht iedereen.”

BRUISENDE/ZAKENPersoonlijke ontwikkeling

relax,
be calm,
be spiritual
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Een specialist in  
schoonheidsverzorging

www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be

Schoonheidsinstituut  
Berkenrode 
Grimbertlaan 26 - Schoten  
0499 43 40 64 (Monique) 
0497 48 06 22 (Patrick) 

Gelnagels
Als u graag mooie nagels wilt, maar uw 
natuurlijke nagels niet wilt beschadigen, dan 
moet u gegarandeerd gaan voor gelnagels. 
Informeer bij Schoonheidsintuut Berkenrode 
naar alle mogelijkheden. Dit schoonheidssalon 
streeft ernaar de gel zo dun mogelijk op uw 
nagel te leggen. Op de manier bekomt u een 
mooie en natuurlijke look.

Epilaties
Bij Schoonheidsinstituut Berkenrode zijn er 
heel wat mogelijkheden om uw lichaam te laten 
ontharen. Bij dit schoonheidssalon epileren ze 
met hars. Dat is een snelle en efficiënte manier 
om te ontharen, met een gladdere en mooiere 
huid als resultaat.

Pedicure en gelaatsverzorging
De pedicure bij Schoonheidsinstituut 
Berkenrode is er om uw pijnlijke voeten 
te verlichten. Informeer gerust bij dit 
schoonheidssalon uit Schoten naar alle 
mogelijkheden. U kunt hier ook genieten 
van een gelaatsverzorging. Monique gebruikt 
gerenommeerde producten die uw gelaat de 
beste schoonheidsverzorging garanderen.

Schoonheidsinstituut Berkenrode 
is een schoonheidssalon te 
Schoten die u laat stralen voor 
elke gelegenheid. Zaakvoerders 
Monique en Patrick geven 
uw lichaam en gelaat de 
zorgen die ze verdienen. 
Dit schoonheidssalon biedt 
verschillende soorten verzorging 
zoals gelaatsverzorging, epilaties, 
pedicure of gelnagels. Wilt u 
dus schitteren voor een speciale 
gelegenheid of gewoon stralen 
op elke dag? Spring dan gerust 
eens binnen.

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen, zoals 
gelnagels, permanente make-up en epilaties. Een warm onthaal, 
brede expertise en het gebruik van kwaliteitsvolle producten, 
liggen aan de basis van de uitstekende service.
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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
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

DIPHANO
FLEXX
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER
HEATSAIL
HEATSCOPE

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN|BABYLON
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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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

9

10

12

11

8
7
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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
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Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO



Openingstijden:

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

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. 

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

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

Elk gerecht 
is een 
kunstwerk!

Al 25 jaar  een begrip!



Maandag:  07.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  07.00 - 18.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  07.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  07.00 - 18.00 uur
Zaterdag:  07.00 - 17.00 uur

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

Puur genieten bij
't Boerinneke

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle 
producten, lange openingstijden, 
toplocatie met parking, 
vriendelijkheid en goede service? 
Dan bent u bij 't Boerinneke aan 
het juiste adres. De klant is altijd 
koning bij 't Boerinneke. 
U vraagt, wij draaien!

Er is een uitgebreide keuze en 
variatie aan Belgische producten, 
maar ook wordt er gekeken naar 
wat voor moois andere landen te 
bieden hebben.

Elk seizoen heeft zijn specifieke 
producten, waarmee ze bij  
't Boerinneke met veel plezier en 
inspiratie aan de slag gaan. 

Wintertruffels, Belgische 
leopolddruiven, Hoogstraatse 
aardbeien, kersen en nog zoveel 
meer.

Proef ook zeker eens de 
ovenschotels, gezonde 
rauwkostsalades, quinoa salades 
en de lekkere boerenkost.

't Boerinneke probeert zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven 
van de nieuwe trends en zich 
daar in te verdiepen. Wat niet wilt 
zeggen dat de klassiekers geen 
blijvers zijn zoals bijvoorbeeld 
bloemkool in bechamelsaus, 
peekes en erwtjes.

Bij 't Boerinneke vind 
je niet alleen dagverse 
producten met het beste 
kwaliteitslabel, maar ook 
gerechten gemaakt op 
grootmoeders wijze. 

Het witte goud is er weer!



BABYluff

Turnhoutsebaan 320, Schilde

03 501 33 11

info@babyluff.com

www.babyluff.be

Meer dan een kinderwinkel

Babyluff is een 360° beleveniswinkel. 
Wat zeg je? Een winkel waar verschillende 
kamers zijn opgesteld, zodat je een beeld 
krijgt hoe de kamer van je kleintje er kan 
uitzien. Kledingsetjes en accessoires 
liggen netjes bij elkaar, de juiste kleuren, 
stoffen, ... noem maar op. Babyluff is een 
conceptstore waar alles onder één dak 
ligt. Zaakvoerster Ellen en haar team lieve 
collega’s helpen je verder bij de volledige 
styling van de kinderkamer tot de 
garderobe. Dekentjes, matjes en knuffels.

Winkelen bij Babyluff moet een ervaring 
zijn en mijn team en ik moeten onze 
bijdrage leveren om deze zo uniek 
mogelijk te maken.  

Dus kom eens langs in de winkel of  
kijk op www.babyluff.be!

Deze beleveniswinkel, 
ondertussen een vaste waarde 
in de winkelstraat van Schilde, 
dompelt je onder in de wereld 
van de allerkleinsten, waar 
alles fluffy & cosy is en je een 
instant happinessgevoel krijgt 
bij het binnentreden van dit 
walhalla voor kids.

Specialist in 
geboortelijsten!
Kijk op onze site  
voor meer info
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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

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

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

Jij bent mooi

Let’s keep in 
touch!’E e

Bij b’Elle verzamelen wij de laatste 
trends en musthaves die jouw outfi t 
een stijlvolle en hippe extra geven. 
Wij krijgen wekelijks nieuwe collecties 
kleding en accessoires binnen 
waardoor je in onze boutieks steeds 
weer de allernieuwste trends kan 
ontdekken. Daarnaast staat b’Elle voor 
uniek en betaalbaar, door te kiezen 
voor kleine oplages aan een fi jne prijs. 
Zo kan je bij b’Elle je look steeds weer 
afwerken met een leuk accent.

Ons team verwelkomt je graag in één 
van onze twee boutieks in Schilde of 
Kalmthout en helpt je graag verder 
met professioneel stylingadvies.

Mooi voor jou



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

Het enthousiaste team van Vieux Depot verwelkomt 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.

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

Puur genieten 
bij Vieux 

Depot!



WAAROM SCHEIDEN?
Waarschijnlijk hebben weinigen die een huwelijk aangaan en positief 
antwoorden op de vraag elkaar trouw te blijven, de intentie ooit van hun 
partner te scheiden. Men trouwt doorgaans uit liefde, om een stabiele en 
veilige gezinsbasis te creëren. Toch eindigen jaarlijks tienduizenden 
huwelijken in een scheiding. Partners scheiden voornamelijk omdat zij 
op elkaar zijn uitgekeken, geen vertrouwen meer hebben in elkaar, hun 
beider karakters botsen, er iemand anders in het spel is of omdat zij 
onverenigbare toekomstplannen hebben.

HOE VERDER?
Als je gaat scheiden dan brengt dat niet alleen praktische problemen 
met zich mee, maar vooral ook veel verdriet. Je stelt jezelf misschien veel 
vragen over hoe het zover is gekomen en hoe het nu verder moet.  Soms 
voel je de angst om alleen verder te gaan en is het moeilijk om los te 
laten. Scheiden is een rouwproces. Je verliest niet alleen je partner maar 
ook veel andere zekerheden in je leven. Zoek je hulp en ondersteuning 
bij de vragen die je hebt en bij de verwerking van je verdriet? Samen 
zoeken we naar manieren om je weg te vinden in je leven. 

Verdriet rond 
een scheiding

relax,
be calm,
be spiritual

Eigenaar: Judith van den Houdt
ROOTSHEALING 
ENERGETISCHE THERAPIE EN 
LEVENSCOACHING
info@rootshealing.be  |  0032-476649338
www.rootshealing.be

Sinds mijn kindertijd ben ik zeer 
intuïtief en hooggevoelig. Door 
middel van levenslessen, de 
nodige opleidingen en cursussen 
heb ik dit volledig kunnen 
ontwikkelen.

Graag help ik je op een liefdevolle 
en heldere manier naar een 
gezond en gelukkig leven.

Ik kijk er naar uit om jou ook beter 
te leren kennen.

- Judith van den Houdt

COLUMN/ROOTSHEALING



VOOR GESTRAALD AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen?

Ontstaan uit passie voor hout om van dit 
mooi natuurproduct projecten te maken en 
te realiseren, gebruiken we materialen van 
eerste keus waar we het volste vertrouwen in 
hebben of renoveren uw oude materialen tot 
iets hedendaags.

Algemene schrijnwerken
Doe beroep op onze ervaring en verkrijg een 
mooi resultaat voor zowel binnenafwerking als 
buitenschrijnwerkerij. We verzorgen uw maatwerk 
voor binnen (zoals kasten, deuren en meubels) maar 
ook ramen en gevelafwerking.

+32 (0)496 76 56 88
info@schrijnwerker-maikel.be
www.schrijnwerker-maikel.be

Zandstralen / luchtgommen
Laat uw houten meubels, deuren of keuken 
zandstralen/luchtgommen en ontdek de 
oorspronkelijke houtstructuur en de natuurlijke kleur. 
Zelfs door ons op maat gemaakte meubels kunnen 
wij stralen zodat ze een bepaalde structuur krijgen.
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LOOKING/GOOD

Slapen met je make-up op is echt not done. Toch kan het een keer voorkomen 
dat je na het stappen of een lange werkdag vergeet om je make-up eraf te halen. 

Je denkt misschien dat die ene keer niet veel kwaad kan...

Als je je make-up niet verwijdert, kan het dode huidcellen 
tegenhouden om de huid te verlaten en daardoor zorgen 
voor puistjes, mee-eters en allerlei andere vlekken. De 
werkbare stoffen van een crème of serum kunnen niet 
door het ‘vuile laagje’ op je huid dringen. Ook als je geen 
make-up gebruikt, is reinigen noodzakelijk. De eerste 
tekenen van ouderdom zijn niet rimpels, maar een gebrek 
aan uitstraling en glans.

TWEE KEER PER DAG
Reinig ’s avonds om alle sporen van make-up, vuil en 
transpiratie te verwijderen en ’s ochtends om dode 
huidcellen, talg en restjes nachtcrème weg te halen. Kies 
voor een reinigingsproduct dat bij jouw huidtype past. Als 
je water gebruikt om het reinigingsproduct te verwijderen, 
moet je daarna altijd een lotion gebruiken. Die zorgt ervoor 
dat de pH-waarde van de huid wordt geneutraliseerd.

Nieuw en geschikt voor elk huidtype, ook de meest 
gevoelige, zijn de elektrische reinigingsborstels. Door de 
unieke bewegingen van het borsteltje wordt de huid op 
een uiterst zachte manier gereinigd waarbij er geen 
millimeter weefsel wordt verplaatst. Je gebruikt de borstels 
in combinatie met een reinigende gel. Die breng je aan 
op je vochtige huid of op de vochtige reinigingsborstel.

Ga nooit slapen metmake-up
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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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KAPSALON. .STUDIO

Bij probleemgedrag richt de hond zich extreem op zijn omgeving en ontstaan er 
spanningen in zijn hoofd. Als dit zich meerdere keren op een dag zich voordoet, 
heeft dat invloed op het hormoon- en zenuwstelsel en versterkt dit het probleem 
nog meer. Massage geeft een ontspannend effect op geest en lichaam om zo de 
hormoonbalans te herstellen en het zenuwstelsel tot rust te 
brengen. Ik heb nu enkele heilzame aspecten besproken,  
maar er zijn nog zoveel andere positieve effecten.  
Let wel op dat dit los staat van de raad van een dierenarts of 
gedragsspecialist.

Voor meer info hierover kan u mij altijd contacteren.
Uw hondenkind is meer dan welkom.

Live Love Bark                              

The Bark, Schilde
0475311909

thebark@outlook.be  

Hondenmassage
Is hondenmassage voor 

uw geliefde viervoeter een 
overbodige luxe? Niet echt... 

massage werkt preventief 
en helend voor o.a. het 
evenwicht te herstellen, 

bij probleemgedrag, 
bewustwording van het 

lichaam en zo veel meer.



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, zon- en feestdagen gesloten



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

Proef heerlijke    
   Chinese gerechten

Kijk voor meer informatie op onze 
website of op facebook.

Kijk op onze website voor het 
menu, waaronder deze heerlijke 
gerechten:
• Mini loempia
• Ka-Lei-Kok
• Krokante kipballetjes
• Babi Pangang
• Kip met diverse groenten
• Ribbetjes met look
• Ossenhaas met Szechuan Saus.

Kom gezellig dineren met de hele familie 
in ons Chinese restaurant.

Of bestel online
want afhalen  

kan natuurlijk ook!

U kun bij ons 
ook terecht 

voor speciale gelegenheden zoals bedrijfsfeesten!
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0483 72 66 30  |  info@rzv-service.be  |  www.rzv-service.be

Rolluiken
Wij bieden rolluiken aan met 
aluminium of PVC lamellen. Ook 
manuele bediening met lint of stang 
is mogelijk.

Zonwering
Buitenzonwering heeft als 
belangrijkste functie u en uw woning 
te beschermen tegen licht en 
warmte.

Vliegenramen
U zult enthousiast zijn over de 
eenvoudige bediening van deze 
constructies en het elegante design.

Van alle markten thuis!
Geen klus is ons teveel!

Persoonlijke aanpak  -  's Avonds + in 't weekend  
Goede na-service  -  Oplossingen op maat 
Prijs / kwaliteitsverhouding  -  Snelle service

RZV staat voor Rolluiken, Zonwering en Vliegenramen.
 
De focus ligt vooral op het plaatsen, automatiseren en herstellen 
van deze producten. Daarbovenop kunt u terecht voor (binnen-)
deuren en garagepoorten. We staan klaar voor allerhande klusjes. 
Durf te vragen, ook voor kleine opdrachten mag u ons contacteren. 
We zijn een kleinschalig, lokaal bedrijf. Een persoonlijke aanpak 
waardoor een goede (na-)service gegarandeerd is.

Ook 's avonds en in het weekend staan we voor u klaar.
We bieden een snelle service en passen ons graag aan
aan uw agenda.



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.be

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

www.engelvoelkers.com/antwerpen

Meirendreef 13 A - Grobbendonk - W-02F1PW 

 985.000€ 
Kortvoorbaan 1 - Schilde - W-02ETTK

1.200.000€ 

Paviljoendreef 39 - Schilde - W-02ET5J 

 725.000€ 

Catharinadreef 55 - Schilde - W-024ZXU
 650.000€ 

Panden te Schilde in de kijker!


