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Scilla  
gaat in een  
    nieuw jasje!

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.

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

               GESLOTEN WEGENS  

VERBOUWINGEN VANAF 26 AUGUSTUS

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

Verloop van de werken kan u volgen via onze website Scilla-delicatessen.be en Facebook.

               GESLOTEN WEGENS 

VERBOUWINGEN VANAF 26 AUGUSTUS

PROFITEER NU! 

Bij besteding van  

€ 15,-

100 gr prepare of kip 

curry of vleessalade 

GRATIS!

FANTASTISCH NIEUWS!
Wij hebben ons huidige 
pand gekocht en gaan voor 
een volledige make-over!

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

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als Hottub Select en Green Design, die ook 
deze maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan 
deze zomer gewoon door om je elke maand weer van een nieuw 
magazine te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in 
het zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Kapellen Bruist en Belgische Grensstreek Bruist.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud
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STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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Ons kasteel 
Bruist

COLUMN/LUTGART SMEKENS

De voorlopers van het Kasteel van Brasschaat worden 
afgebroken en in 1872, op de plaats van de oude 
Helhoeve, laat de toenmalige burgemeester Armand 
Reussens het prachtig kasteel bouwen naar Frans 
model. Akkers, weilanden en gronden veranderen in 
een park met bosaanplantingen, dreven, grasvelden en 
een grote vijver. Later worden er twee 
boswachterswoningen en een hovenierswoning 
opgetrokken. Op het einde van de negentiende eeuw 
wordt het Kasteel uitgebreid met twee dwarsvleugels en 
enkele terrassen die het kasteel verbinden met de vijver.

In 1926 wordt een nieuwe hoeve gebouwd die de naam 
Hemelhoeve krijgt en die in 1986 een nieuwe 
bestemming verwerft als Cultureel Centrum. Met deze 
laatste ontwikkeling komt er in het gemeentepark een 
klein cultureel tegengewicht tegen de uitgebreide 
sport- en parkeerinfrastructuur die op verschillende 
plaatsen in het park tot stand zijn gekomen. 

In het kasteel wonen, na Reussens, nog verschillende 
eigenaars. In 1949 wordt het ‘Kasteel van Brasschaat’ 
en het domein van bijna 170 hectare aangekocht door 
de gemeente Brasschaat.  

Het neoclassicistische ‘Kasteel van Brasschaat’ is 
vandaag een uniek kader voor bedrijfsevenementen, 
trouwpartijen en familiefeesten.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

De geschiedenis van het 
‘Kasteel van Brasschaat’ 
neemt ons mee naar de 
zeventiende eeuw.  
De streek kende toen 
drie nederzettingen:  
de Vagevuurhoeve,  
de Hemelhoeve en  
de Helhoeve.
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win
Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.be

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

IETS MEER 
PRIVACY?
Glasgordijnen of vitrage gordijnen behoren 
tot de klassieke raamdecoratie.

Hun functie is het afschermen van de inkijk, 
zonder het uitzicht naar buiten te 
belemmeren. U krijgt zo privacy zonder dat 
u het gevoel hebt dat u opgesloten zit.

Bovendien hebben glasgordijnen een 
verzachtende invloed op de sfeer in de 
kamer.

U bent van harte welkom op ons nieuwe 
adres Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!

Verantwoordbruin  worden ?
Het merk Hannah is voortdurend actief 
als het gaat om de meest innovatieve 
en geavanceerde producten voor 
een spraakmakende en duurzame 
huidverbetering. Stuk voor stuk zijn 
deze gebaseerd op de meest nieuwe 
dermatologische inzichten en ingrediënten! 
Zo ook voor haar Sun Perfection- lijn!  
Met deze producten bewijst Hannah dat 
het op een verantwoorde wijze genieten van 
de zon én het behouden van een mooie en 
gezonde huid PERFECT te combineren is! 
Hannah en het goede van zonlicht, voor dé 
perfecte aanvulling op huidverbetering.

Wist je dat je met een zonnecreme ook 
nog bruin wordt?

Als ervaren schoonheidsspecialiste wilde ik me onderscheiden van 
de rest. Daarom heb ik me omgeschoold tot huidcoach en expert in 
huidverbetering met het merk HANNAH.

Bredabaan 754, Brasschaat
0495 88 85 35 
Shirly.elst@hotmail.com
www.schoonheidsinstituutshirly.com
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Hottub Select  | 0413-27 55 66
info@hottubselect.nl  |  www.hottubselect.nl

Hottub Select 

Al ruim 12,5 jaar onderscheiden wij ons in 
houtgestookte baden, door gebruiksgemak 

en kwaliteit. Ons adviescentrum in Odiliapeel 
(Noordoost-Brabant) is de grootste showroom van 

houtgestookte hottubs in Europa.
Onze ervaren adviseurs kunnen u goed helpen om 

de juiste hottub te kiezen waar u en uw gezin het 
meeste plezier van heeft. U bent van harte welkom. 

Binnen in ons adviescentrum vindt u de 
authentieke Storvatt Hottubs, houtgestookt of 
elektrisch verwarmd en een heel breed aanbod 
van de onderhoudsvriendelijke Kirami 
kunststoffen Hottubs.

Sinds 2011 hebben wij met de grootste Hottub 
producent Kirami mee mogen denken om het 
Scandinavische product geschikt te maken voor de 
Nederlandse markt. ’s Avonds na het werk wilt u 
lekker kunnen genieten van uw Hottub. Dat 
betekent dat de Hottub snel leeg, schoon, vol en 
verwarmd moet kunnen worden. Daarnaast moet u 
zich verder geen zorgen maken hoeven te maken 
over het onderhoud. Tegenwoordig kun je de Hottub 
zelfs uitrusten met een waterboiler, waardoor je 
deze binnen 2 uur op temperatuur krijgt én houdt. 
Kortom, samen wordt er gekeken wat bij u past. De 
nieuwe Kirami Comfort Family hottub is niet alleen 
de meest comfortabele hottub om in te relaxen, het 
is ook de meest gebruiksvriendelijke hottub, zodat u 
hem eenvoudig en snel kunt gebruiken.

De Kirami Comfort Family is er in de maten M en L, 
en verkrijgbaar in meer dan 100 variaties. De comfor-
tabele zit met rug of armleuningen, de makkelijke 
instap (ook voor ouderen en mindervaliden) de hoge 
zit voor kinderen, of om zelf even af te koelen, en het 
waterbesparend design zijn zeer ideaal.

Elke zaterdag zijn wij geopend 
van 9.00 uur tot 16.00 uur.  

bestaat 12,5 jaar!

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

Maak van je 
lichaam een écht
3D kunstwerk!

- Marissa Moerman

Casting van handen
Handen vertellen veel over iemand
zijn persoonlijkheid en leven. Je kan
een casting van de handen laten
maken van je kind of als 
volwassene. Ook als gezin of hechte 
vriendengroep kan je voor een 
handbeeld kiezen.
Maak je deel uit van een drie- of
viergeslacht? Een unieke reden
om een Circle of Life-beeld of
handenkrans te laten maken!

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

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

- Marissa Moerman

Casting van handen
Handen vertellen veel over iemand
zijn persoonlijkheid en leven. Je kan
een casting van de handen laten
maken van je kind of als 
volwassene. Ook als gezin of hechte 
vriendengroep kan je voor een 
handbeeld kiezen.
Maak je deel uit van een drie- of
viergeslacht? Een unieke reden
om een Circle of Life-beeld of
handenkrans te laten maken!

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

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

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

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!
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Openingstijden:

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

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 koffi e en 
binnenkort met een traditionele houtoven.”

Voor wie is Manifesto?
“Iedereen is welkom bij ons. We leggen een fl inke 
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 jaareen begrip!
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Bij ons kun je terecht voor 
een ruim assortiment aan 
behandelingen en producten om 
je schoonheid en je gezondheid 
op peil te houden. 

Renilt is van opleiding 
ziekenhuis-apotheker en 
heeft van daaruit een sterke 
wetenschappelijke achtergrond 
die ze graag ten dienste 
stelt bij het oplossen van 
schoonheidsprobleempjes.

Nieuwe technologische doorbraak:

LED verlicht 
uw huidproblemen

Ile-des-Senses
0476 230 741

Eikendreef 33, Kapellen
www.ile-des-senses.be

100% klanttevredenheid!

Ile-des-Senses biedt met Smartlux Med Mix een behandeling met 
fotomodulatie. Een zeer selectieve lichtbron maakt de behandeling van 
verschillende huidproblemen mogelijk.
Smartlux is een revolutionaire, niet-invasieve, volkomen pijnloze 
techniek, gebaseerd op het stimuleren, regeneren en dynamiseren van 
de huid.

De intense lichtenergie: 
- ondersteunt de zuivering en de regeneratie van de huid
- bevordert wondgenezing
- verlicht pijn
- verbetert diverse dermatologische  
 aandoeningen
- vervaagt rimpels, fijne lijntjes, rode en 
 witte huidstriemen
- werkt anti-inflammatoir

Een Smartlux Med Mix sessie duurt 
nauwelijks 20 minuten en het resultaat  
is al na enkele sessies merkbaar.
Eén sessie kost € 25, een kuur van  
10 behandelingen € 220.

Heb je nog vragen?  
Aarzel niet en contacteer ons via mail  
(info@ile-des-senses.be) of telefoon (+32 476 230 741). 
Ons instituut is enkel na afspraak geopend.

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

PILATES AND MORE...
Oude Baan 125, brasschaat

+32 472 96 03 23
pilatesandmore@hotmail.com

www.pilatesandmore.biz

BEWUST MET 
JE LICHAAM 

OMGAAN

PILATES AND MORE....
Pilates & Yogastudio with an Attitude!
Nieuwe locatie, nieuwe studio met 
extra lessen:
• Pilates Cardio
• Pilates Core & Balance
• Hathayoga
• Kidsyoga

GEEN 
RESERVERING 

NODIG!
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 AGJE UIT
ZOMER VAN 
ANTWERPEN

D

ZOMER VAN ANTWERPEN is een 
uitbundig, cultureel zomerfeest dat 
in juli en augustus op de meest 
onverwachte plekken opduikt en 
voelbaar is in heel de stad.
Het programma bestaat uit erg 
uiteenlopende voorstellingen, vaak 
gratis en toegankelijk voor een 
breed publiek van alle leeftijden. 
Verwacht het mooiste theater, 
muziek uit alle windstreken, fi lms in 
de openlucht en het beste uit het 
internationale circus. Terugkerende 
elementen zijn openluchtbioscoop 
‘Cinema Urbana’, de prachtige 
circussen onder het thema ‘Circus 
& Zomerbar’, humoristische en 
fascinerende theatervoorstellingen 
binnen het concept ‘Theater & Zo’, 
en ‘Muziek in de Wijk’. 
Meer informatie op www.zva.be

In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN WARNER PREVOO
ECHTE DOKTERS HUILEN OOK is het 
indringende verhaal van kankerspecialist 
Warner Prevoo die zélf longkanker krijgt. 
Hij vertelt open, eerlijk en met humor 
over zijn ziekteproces. Nu hijzelf patiënt 
is, wordt Warner geconfronteerd met de 
andere kant van kanker. De kant van de 
patiënt die ook vader, geliefde, vriend en 
collega is. De ziekte verandert zijn blik op 
kankerpatiënten voorgoed, evenals de 
vitale nuchtere manier waarop hij met 
tegenslagen omgaat: er is niets meer te 
verliezen, dus wat kan je nog gebeuren?
ECHTE DOKTERS HUILEN OOK 
van WARNER PREVOO is te koop
voor € 12,99.

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

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

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

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

de taart…

Brow art
Microblading/hairstroke: 

een uiterst fi jne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifi ëren van de 

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

Brow art
Areola (tepelhof)
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Restaurant Rascasse

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

Culinair lunchen
Restaurant Rascasse ligt 

midden in de groene omgeving 

van Kapellen.

Dit bijzondere restaurant is zeer 

toegankelijk. Ze slagen erin 

om gastronomie en verfi jning 

te combineren tot een totaal- 

beleving in een ongedwongen 

sfeer. Bij mooi weer kan je ook 

lunchen op het gezellige terras.

Je kunt er genieten van een 

2-gangen lunch met koffi e 

(€ 34,50) en een 3- of 4-gangen 

weekmenu (€ 50 - € 62,50)

Restaurant Rascasse ligt 

midden in de groene omgeving 

van Kapellen.

Dit bijzondere restaurant is zeer 

toegankelijk. Ze slagen erin 

om gastronomie en verfi jning 

te combineren tot een totaal- 

beleving in een ongedwongen 

sfeer. Bij mooi weer kan je ook 

lunchen op het gezellige terras.

Je kunt er genieten van een 

2-gangen lunch met koffi e 

(€ 34,50) en een 3- of 4-gangen 

weekmenu (€ 50 - € 62,50)

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

Verhoevenlei 142, Brasschaat  
03/651.24.84  | www.delifleur.be
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.com 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.be 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/be
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www2.lancome.com/ 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/be 

seasonFestival
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Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.



Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

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

Uw verdriet, onze zorg
Een overlijden komt altijd onverwacht. Afscheid nemen is niet eenvoudig.  
In deze moeilijke tijden staat Uitvaartzorg De Lelie u bij en verzorgt de uitvaart 
van uw geliefde of familielid.

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

Ons vrouwenteam
Het leven begint altijd bij een vrouw. Daarom bieden wij ook de 
mogelijkheid aan om de kist te laten dragen door vrouwen. Zo is de cirkel 
rond. De keuze ligt echter volledig bij jullie. Ons professioneel team heeft 
zowel mannen als vrouwen als dragers/draagsters. Het is ook mogelijk dat 
u zelf de kist of urne mee wil begeleiden. Alles moet mogelijk zijn om het 
afscheid op een eigen persoonlijke manier te verwezenlijken.

 Steve
&  Evi

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

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

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

Want uw verdriet 
is onze zorg!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren

Bij aura- en chakrahealing werk je met energie en energievelden om 
genezing tot stand te brengen. Je harmoniseert de energie, de aura en 
de chakra's, waardoor de energie beter gaat stromen. Je komt geestelijk 
en fysiek meer in balans, blokkades worden opgeruimd.

Je levensenergie breidt zich ver buiten je fysieke lichaam uit, dit 
energieveld noemen ze de aura. Via dit energieveld wissel je voortdurend 
informatie uit met de omgeving. Ervaringen worden tijdelijk of langdurig 
'opgeslagen' en dit beïnvloedt de manier waarop je in het leven staat en 
bepaalt jouw lichamelijk en geestelijk welzijn.
In de aura bevinden zich een aantal energiecentra, de chakra's, zij creëren 
het auraveld. Elk chakra is verbonden met specifieke lichaams- en 
levensgebieden. Je hartchakra heeft bijvoorbeeld fysiek te maken met hart, 
longen, armen en handen en werkt in op het levensgebied liefde en relaties.

Iedereen heeft een energieveld om zich heen, zichtbaar of niet.  
Dit energieveld is verbonden met het fysieke lichaam. Chakra's zijn 
energiecentra die in verbinding staan met specifieke organen en klieren. 
Bij emotionele of mentale problemen kan een chakra verstoord worden 
en kunnen er klachten ontstaan.

Alle niet zo leuke ervaringen of momenten in het leven zijn terug te 
vinden in de aura en de chakra. Bij een healing kan er specifiek  
worden gekeken naar een probleem en kan er opheldering en 
transformatie plaatsvinden.

Aura-en
chakrahealing

relax,
be calm,
be spiritual

Eigenaar: Judith van den Houdt
ROOTSHEALING 
ENERGETISCHE THERAPIE EN 
LEVENSCOACHING
info@rootshealing.be  |  0032-476649338
www.rootshealing.be  |  Kasteeldreef 139, Schilde

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
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RUST, LUXE EN EEN 
ADEMBENEMEND UITZICHT

Voor een heerlijke en ontspannen vakantie onder de zon

 Vista Bella Bungalows
  De familie Van Lanen heeft het afgelopen jaar 
in Maspalomas zes bungalows gekocht en 
compleet gerenoveerd, naar de wensen en 
eisen van deze tijd. Het resultaat is een 
prachtig complex van zes bungalows met een 
zwembad en een prachtig uitzicht (zie website 
vistabellabungalows.eu). De bungalows zijn 
van alle gemakken voorzien en beschikken 
over twee slaapkamers, een woonkamer, een 
badkamer, een volledig uitgeruste keuken en 
een privéterras. Daarnaast vind je aan de 
voorkant het gezamenlijke terras met een 
heerlijk zwembad. Elke bungalow is geschikt 
voor vier personen.

BRUISENDE/ZAKEN

Gran Canaria is het eiland waar de zon vrijwel het hele jaar schijnt en waar 
je heerlijk kunt genieten van zon, zee en strand. In vier uur vlieg je vanuit 
Nederland naar deze ideale vakantiebestemming.

 
 Perfecte locatie
  Het complex is gelegen op een heerlijke rustige 
plek, maar toch dicht bij alle voorzieningen (o.a. 
clinic, tandarts, etc.). Het strand van Maspalomas 
is op loopafstand en er zijn ook voldoende 
mogelijkheden om te shoppen of iets te eten en 
te drinken. Om het eiland verder te bezichtigen 
is het handig om een auto te huren. Voor onze 
gasten is er een privéparkeerplaats beschikbaar 
in de parkeergarage die bij het complex hoort.
 
 Ben je dus op zoek naar een mooie en 
gezellige vakantie waarbij het je aan niets 
ontbreekt? Boek dan een bungalow bij 
Vista Bella Bungalows! 

Vista Bella Bungalows  |  Eigenaren: Familie Van Lanen
Calle Nestor de la Torre 4, Maspalomas, Gran Canaria  |  +34 669 801 079  |  www.vistabellabungalows.eu

Voor een heerlijke en ontspannen vakantie onder de zon
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Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken op je eigen tempo. 
Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 

een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

Voor deze en meer goeie 
vakantietips ga je naar
Kristof Holidays.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kan gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

huurauto
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WIJ STELLEN DEZE MAAND HET GWIJDE-TEAM AAN U VOOR.

Familiale sfeer in een garage

Garage Gwijde  |  Ertbrandstraat 173 - 177, 2950 Kapellen  |  03.664.25.65  |   www.gwijde.com

Met oog voor de toekomst

ZAAKVOERDERS DE OUDERS

WERKPLAATSRECEPTIEVERKOOP

Danielle de Dooij
Advies en prijzen nieuwe en 
tweedehands wagens en 
merken, autofi nanciering 
en private lease.

Lindsey Coolen
Advies en prijzen nieuwe en 
tweedehands wagens en 
merken, autofi nanciering 
en private lease.

Donald de Dooij
Prijzen en advies over 
onderdelen, schade en
accessoires en algemene 
werking van werkplaats.

Goswin Goderis
Maken van afspraken, 
regelen voertuigen voor en 
na herstelling, afrekenen 
van herstelfacturen en 
beheer van vervangwagens.

Adrienne Vandamme
Staat na haar pensioen nog 
steeds klaar met haar 
inzicht en raad en helpt 
nog met de administratie.

Mario Wouters
Alle werken aan uw wagen: 
kleine en grote herstellingen, 
monteren en vervangen van 
banden, jaarlijks onderhoud 
en nakijken voor uw reis. 

Peter de Dooij
Staat na zijn pensioen nog 
steeds klaar om wagens naar 
de controle te rijden en u 
terug naar huis te brengen.

  Lignavita
Het lignavita voedingsconcept staat 
voor weinig suikers, koolhydraten en 
evenwichtige porties eiwitten, plantaardige 
vetten, vezels, vitaminen en mineralen.

De voordelen:
• Tot 85% vetverbranding
• Langdurige resultaten
• Behoud van spiermassa
• Makkelijk en effectief gewichtsverlies 
• Gratis professionele begeleiding

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat  |  0460 94 60 48  |  www.fitenhealthy.be  |  info@fitenhealthy.be  |       Like ons op facebook!  |  info@fitenhealthy.be  |       

Nieuw bij 
Fit & Healthy!

Enkel op afspraak
Alle dagen open behalve op woensdag
Zeer flexibele uren (mogelijk vanaf 07:00 tot 21:00)

Start je in juni?

Dan staat er een 

leuke verrassing 

klaar!



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.

Kantoordirecteur

Welkom bij Beobank

Bredabaan 342, 2930 Brasschaat 
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be 
Beobank NV/SA

2
9

/0
8

/2
0

18
 -

 3
3

9
2

1

Brasschaat_ADGEN_03_33921.indd   1 29/08/18   10:34

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!

Fo
to
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ou
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C
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk

Julie Swinnen
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LOOKING/GOOD

De zomer is voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar de 
hoge temperaturen en de zon kunnen funest zijn voor onze huid. Lees hier 

meer over de juiste verzorging en bescherming van je huid.

DRINK VOLDOENDE: in de zomer zou je altijd een 
waterfl esje binnen handbereik moeten hebben. Je hebt 
in de zomer twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht. 

EET OP WARME DAGEN VEEL VERS FRUIT zoals 
meloen of ananas. Deze etenswaren koelen het lichaam 
van binnenuit af. Hun hoge watergehalte zorgt er ook 
voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

BESCHERM JE HUID TEGEN DE ZON. Smeer 
daarom je gezicht en lichaam altijd goed in met een 
hoge factor zonnebrandcrème. Bewaar je fl esje in de 
koelkast voor een extra dosis verfrissing en verkoeling.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE om ervoor te 
zorgen dat je langer koel blijft. De plotselinge schok van 
een ijskoude douche zorgt er namelijk voor dat er 
onvoldoende warmte je lichaam verlaat en dat je snel 
weer gaat transpireren.

GEEF JE HUID HYDRATATIE. Smeer na een dagje 
zon je huid in met een product op waterbasis, met 
hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, 
kalmerende stoffen als zoethoutwortel en antioxidanten.

Verzorg je in de zonhuid

*bij aankoop montuur + glazen, info en voorwaarden in de winkel
Op zonnebrillen gelden de aangeduide kortingen

Actie geldig tot en met 31/07/2019

30% korting
op uw bril!*
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Naxcar bvba | Heidestraat-Zuid 169, Kapellen
www.naxcar.be | info@naxcar.be | +32 (0)468 32 24 15

DE BUDAPEST RALLY 2019!
VOLG ONS TIJDENS

Geniet van een heerlijk voetbad, voetscrub, 
verzorging en sluit af met een voetmassage met 
verkwikkende crème voor een optimaal gevoel.
Als kers op de taart kan je een leuk kleurtje kiezen 
voor op je nagels (gellish ook mogelijk!)

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

Approaching 
Nature

Schoonheidsinstituut

De zomer 
is de ideale 
periode om 
je voeten 
een zalige 
verwenbeurt 
te geven.

Maak tijdig een 
afspraak en geniet 
van 10% korting 
op een SPA 
pedicure!

UITKNIPBON!


Brasschaat-centrum 

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

Bredabaan 443, Brasschaat
 03/651.86.08  |  www.keurslager-demeulder.be

GRATIS SHOPPINGTAS
bij aankoop van  4 limousinburgers

Geldig van  8 t/m 21 juli 2019

 03/651.86.08  |  

Aaron en Xana van het NAXcar team nemen deel aan de 
Budapest Rally!

Het is een kleurrijke roadtrip 
met originele wagens. 
De trip gaat in dagetappes 
door prachtige Europese 
landschappen tot in Budapest.

Ons team ’Sheriff of NAXCAR’ 
heeft volgnummer 891 en onze ride is de Sheriff Cadillac. 
We kijken al erg uit naar ons avontuur! U kunt ons volgen 
op social media.

landschappen tot in Budapest.

Ons team ’Sheriff of NAXCAR’ 
heeft volgnummer 891 en onze ride is de Sheriff Cadillac. 

@thesheriffofnaxcar

Sheriff Of Naxcar BR19

Sheriffofnaxcar-budapestrally.blogspot.com



Ben je tijdens je vakanties op Ibiza helemaal verliefd geworden op het prachtige eiland? 
En heb je sindsdien nog maar één droom... een eigen huis kopen op Ibiza? Bruist geeft 

tips waar je op moet letten bij het kopen van een huis op het mooie eiland.

Dr� mhuis
gezocht

KEN DE REGIO WAAR JE HET HUIS WILT GAAN KOPEN  
Voordat je een huis koopt, is het verstandig dat je de regio goed 
kent. Let bij het kopen van het huis ook op de afstanden tot de 
belangrijkste uitvalswegen en luchthavens. Zijn er winkels in de 
buurt en eventueel scholen en zijn deze goed te bereiken met het 
openbaar vervoer? Het is ook heel belangrijk dat jullie je thuis 
voelen in de omgeving. Ergens wonen is niet hetzelfde als op 
vakantie gaan en het is belangrijk dat jij je daarvan bewust bent. 
Huur eerst een tijdje een huis in de regio waar je wilt wonen 
voordat je tot kopen overgaat. 

WAAR VIND IK EEN HUIS? Er zijn ontzettend veel websites 
waarop je woningen op Ibiza kan vinden. Het nadeel is dat het 
merendeel in het Spaans is, maar dat heeft ook zo zijn voordelen. 
Op deze websites staan namelijk woningen met hele duidelijke 
foto’s en vaak kun je door een account aan te maken je favoriete 
woningen opslaan. Check deze websites voor jouw eigen 
droomhuis: www.yaencontre.com, www.idealista.com, 
www.enalquiler.com.

ZIE JIJ JEZELF 
AL ZITTEN?

BRUIST/TIPS

VRAAG TIJDIG EEN NIE-DOCUMENT AAN  
Dit fi scaal nummer, dat door de Immigratiedienst 
wordt uitgegeven, staat voor ‘Número de 
Identidad de Extranjero’. Je hebt dit nummer ook 
nodig wanneer je een Spaanse zorgverzekering 
wil afsluiten, een bankrekening wil openen of 
wanneer je bijvoorbeeld wil gaan werken.

SPAANSE BANKREKENING
Wanneer je een huis wil kopen op Ibiza, heb je een 
bankrekening nodig bij een Spaanse bank. Als je 
een tweede huis gaat kopen en dus waarschijnlijk 
ingeschreven blijft in Nederland, open je een niet-

residenten rekening. Ga je echt emigreren 
naar Ibiza en woon je dus offi cieel niet 
meer in Nederland? Dan open je een 
residentenrekening. 

SCHAKEL OP TIJD EEN DESKUNDIGE 
IN Er zijn diverse (Nederlandstalige) 
dienstverleners in Spanje die jou kunnen 
bijstaan bij het kopen van een woning, zoals 
boekhoudkantoren, makelaarskantoren of 
advocatenkantoren. Het is zeer verstandig 
om je koopcontract altijd te laten nakijken 
door een advocaat.
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reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen
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reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 

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

JA AR
celebrate

19
69
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on

Ik ben 
ondersteboven

met een 
short of zwembroek
van bij AN

Wist je dat... 
ook mannen bij ons 
ondergoed, nachtgoed 
of badmode vinden?

BrasBruist-74x152mm hoog-mannen-2019.indd   1 4/06/19   14:21

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

            De  
op je snoet maakt

heel veel goed

      Zon

slipper
Vandaag neem

ik een
             dag

          De
speelt al buiten.

Kom je ook?

      Zon

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

Heel de zomer 
tot uw dienst 
tot 14 uur

brood
patisserie
charcuterie
belegde broodjes
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Ram 21-03/20-04
Al brengt juli je gevoeligheid, je zult je 
kwetsbaarheid moeten verbergen. Je moet je 
diepere gevoelens gebruiken om je partner 
blij te maken en hem/haar liefde te geven.

Stier 21-04/20-05
Juli maakt een verlangen naar diepe 
gevoelens bij je wakker. Je empathie staat 
op de voorgrond, wat betekent dat je 
relaties opbloeien. 
 
Tweelingen 21-05/20-06
Als je naar een vaste vriend/vriendin verlangt, 
zal deze droom waarschijnlijk werkelijkheid 
worden. Vergeet echter niet om je in juli op 
het werk te concentreren.

Kreeft 21-06/22-07
Je bent deze maand scherpzinnig en 
empathisch. Probeer dicht bij familie en 
vrienden die je veiligheid bieden te blijven. 
Wees alert op overgevoelige reacties.

Leeuw 23-07/22-08
Omdat Leeuw een zonneteken is, heeft hij 
volop energie in juli. Het betekent dat hij 
avontuur en nieuwe ervaringen wil opdoen. 
Lange termijn relaties doen het beter dan ooit.

Maagd 23-08/22-09
De Maagd zou uitdagingen niet moeten 
weigeren, of het nu een weekend vol 
vriendschap of een adrenaline gevende 
ervaring is. Ga die nieuwe uitdaging aan.

Weegschaal 23-09/22-10
Aarzel in juli niet om een gunst terug te 
geven aan de persoon die je een helpende 
hand heeft geboden. Je gezondheid zal sterk 
zijn in deze periode.

Schorpioen 23-10/22-11
Tijd voor vakantie! Een chalet in het midden 
van de bergen of een gezellig pensionnetje 
bij de zee. Op deze plekken doe je energie 
voor maanden op.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Als er activiteiten zijn die je altijd al eens hebt 
willen proberen is juli de juiste tijd om dit te 
doen. Focus je op sportieve activiteiten, hier 
zal je zonder al teveel moeite succes boeken.

Steenbok 22-12/20-01
Je hebt veel energie dus gebruik die om op 
elk vrij moment actief te besteden. Begrijp 
wel dat je levensstijl niet universeel is, dwing 
anderen dus niet om dat te delen met jou.

Waterman 21-01/19-02
Alle lange termijn problemen waar jij je 
zorgen om maakt, worden opgelost en je kan 
van je rust genieten. Je kunt een bestemming  
kiezen waar je nog niet eerder bent geweest.

Vissen 20-02/20-03 
Jouw leven heeft op dit moment regelmaat 
nodig. Plan een paar dagen vooruit en 
probeer je eraan te houden. Wees niet bang 
om wat rust te nemen.

Maagd
Ga de nieuwe 

uitdaging 
aan, ondanks 

je angst.

HOROSCOOP

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.



BEZOEK ONS OP 
SPECIAL SUNDAY
VOOR EEN SMAKELIJKE SUNDAY ROAST 

SHARED DINNER VAN € 22,50 VOOR € 15,- P.P.!

RESERVEREN WORDT AANGERADEN 
VIA 0031 - 765 251 100

ZONDAG 21 JULI 
BREDA

Vol = vol. Deze aanbieding geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen, acties of 
arrangementen. Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl

HC_BRE_ADV_BRUIST_SPECIAL-SUNDAY_162x162_NL_v2.indd   1 12/06/2019   15:36

De Melkfabriek
Bruinevisstraat 32

4611 HJ Bergen op Zoom (NL)

+31 164 213 805
info@easyspaces.nl
www.easyspaces.nl

BEHANDELRUIM
TE

ALL-IN
CLU

SIV
E

495,-

v.a
.

Wat is all-inclusive huren?

U huurt bij Easyspaces niet 
alleen de behandelruimte, u 
kunt daarnaast gratis 
gebruik maken van de WiFi, 
de vergaderruimtes, koffie en 
thee. Alle servicekosten en 
overige huisvestigingskosten 
zijn verrekend bij de huur. Er 
worden dus GEEN extra 
kosten in rekening gebracht.

Behandelruimte te huur voor (para)medische bedrijven

TE H
UUR

5150



The art
of outdoor

cooking

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

WWW.KACHELSERVICE.BEKruisstraat 78, 2990 Wuustwezel  |  +32 3 658 99 91  |  +32(0)475 53 39 61  |  info@greendesign.be  |  www.greendesign.be

Sinds 1997 is Green Design gespecialiseerd in het ontwerp, 
de aanleg en het onderhoud van tuinen. 

In de afgelopen 22 jaar groeide deze vennootschap onder 
leiding van Bart en Koen De Block uit tot een bloeiende 
onderneming. Door enerzijds voortdurend te investeren in 
professionele machines, werkmateriaal en een team van ervaren 
werknemers en anderzijds te werken met enkel de kwalitatiefste 
materialen en planten, zijn we ondertussen een gevestigde 
waarde in de noorderkempen en ver daarbuiten.

Door zijn bepaalde vormgeving, materialen en plantenkeuze uw 
tuin zijn persoonlijkheid laten uitstralen. Creativiteit, originaliteit en 
kwaliteit dragen we hoog in het vaandel.

Onze hoofdactiviteit is het ontwerpen en aanleggen van tuinen, van 
stadstuin tot parktuin zowel klassiek als hedendaags. Tevens zijn we 
gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van zwemvijvers, 
biozwembaden en alles errond wat van uw tuin een bruisende 
omgeving maakt.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Outdoor living
- zwemvijvers
- hybride zwembaden
- poolhouse /carport/ 
  overdekt terras

Algemene tuinaanleg
- bestratingen
- aanplantingen en gazons
- vijvers
- verlichting
- beregeningstechnieken
- poorten en houten constructies

Van uw tuin een unieke ruimte creëren!Wij helpen u!

Op zoek naar een unieke tuin?



COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze Chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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FEESTEN IN HET STADSPARK
6 & 7 JULI
Naar jaarlijkse gewoonte kan je de Vlaamse 
Feestdag vieren tijdens het grootste gratis 
tuinfeest van Antwerpen en dat in het hart 
van de stad. Het Stadspark wordt omgetoverd 
tot een zomerse en groene oase. Iedereen is 
welkom om tijdens dit gratis festival mee te 
feesten, dansen en genieten.

Zaterdag 6 juli kun je helemaal losgaan vanaf 
16:00 uur. Dan draaien de tofste DJ's zoals 
Danga en Discobar Galaxie.
Of kom zondag naar de opening van de 
rommelmarkt in 't Stadspark door Goegekregen.
Geniet van poëzie of eet lekker iets bij een van 
de foodtrucks die aanwezig zijn.

Kijk voor het volledige programma op:
www.districtantwerpen.be/feesteninhetstadspark

Waar: Stadspark Antwerpen
Aanvang: 6 & 7 juli
Tickets: Gratis toegang

SJOCK 2019
12 T/M 14 JULI
Het Sjock festival vindt jaarlijks plaats in het 
begin van juli in de Kempense plaats Gierle. 
De eerste edities gingen door in de "hof van de 
pastoor". De huidige edities vinden echter plaats 
op gemeentelijke terreinen in de Poeyelheide. 
Het Sjock festival is sinds 1976 een geslaagd 
festival concept voor alternatieve muziek in 
België!

Benieuwd naar de line-up van dit toffe festival? 
Kijk dan eens op www.sjock.com

Waar: Gierle
Aanvang: 12 t/m 14 juli
Tickets: Zie website

KLASSIEK IN HET PARK
13 JULI
Een uniek openluchtconcert op een 
prachtige locatie. Zaterdag 13 juli 
brengen we het beste uit de beroemde 
opera ‘Carmen’ van Georges Bizet 
met een unieke groep talenten. Al 
onze vocalisten en huisdirigent Robert 
Groslot zijn laureaten geweest van de 
prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. 
Samen met ‘The Groslot Gala Orchestra’ 
en het koor ‘Fine Fleur’ belooft het een 
bijzondere zomeravond te worden!

Traditioneel zetten we weer alle stoelen 
aan de kant na het hoofdprogramma en 
zetten we op onze dansvloer het grootste 
walsbal van Vlaanderen in met ‘The 
Groslot Gala Orchestra’.

Vanaf 18u kunt u al kuieren in de 
rozentuin en tussen de fonteinen in 
het park van Brasschaat, waar op 
verschillende mini podiums kleine 
ensembles muziek maken. 

Waar: Gemeentepark Brasschaat
Aanvang: 13 juli
Tickets: Kijk op de website voor meer info
www.klassiekinhetpark.be

FIESTA EUROPA
17 T/M 21 JULI
Op vraag van velen is onze eerste Voor het ultieme 
vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de gezelligste 
en authentiekste Europese specialiteitenmarkt die 
rondtoert in Vlaanderen en omstreken.
Van 17 tot en met 21 juli strijkt Fiesta Europa 
naar jaarlijkse traditie neer op de Groenplaats van 
Antwerpen. Kuier langs kraampjes van marktkramers 
uit alle hoeken van ons continent die unieke souvenirs, 
typische streekproducten of culinaire specialiteiten 
meebrengen.

Vlei u neer op het internationaal terras om te genieten 
van al dat lekkers, terwijl de kinderen zich uitleven 
op de springkastelen in het kinderdorp. Pik intussen 
een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle 
livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen.

Waar: Groenplaats Antwerpen
Aanvang: 17 t/m 21 juli
Tickets: Gratis
www.fi estaeuropa.eu
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Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd voor lekkere frisse en snelle salades. 
Deze zijn lekker als lunch, als maaltijdsalade of voor bij de BBQ. Salades kunnen altijd!

tonijnSalade met

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

Maak de dressing door de ingrediënten 
door elkaar te roeren. Snijd de mango en 
komkommer in stukjes en de rode ui en 
bosui in ringetjes. Meng de sla met de 
komkommer, mango, rode ui en de helft 
van de bosui. Voeg de dressing toe en 
meng door elkaar.

Laat de tonijn uitlekken en meng de helft 
(in stukken) door de salade. Snijd de 
avocado door, verwijder de pit, schil en 
snijd het vruchtvlees in partjes en verdeel 
over de salade. Verdeel als laatste de rest 
van de tonijn, feta en bosui over de salade. 
TIP: vervang de mango ook eens door 
meloen of perzik. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

DRESSING
sap van 1 limoen

snufje chili
1 eetl honing
3 eetl olijfolie

peper en zout 

INGREDIËNTEN
1 mango

½ komkommer
1 rode ui

1 bosui
75 gr sla

1 blikje tonijn
1 avocado

100 gr feta

2 PERSONEN - 15 MINUTEN

en mango

Weet je niet zeker 
of je EIEREN nog 

goed zijn? 
Vul een hoog glas 
met water. Zinkt je 

ei, dan is deze 
nog goed.

U
PEL UIEN 

ZONDER HUILEN. 
Plaats je ui 

15 minuten in 
de vriezer 

voordat je gaat 
snijden.

o
EEN TROS BANANEN 

blijft langer 
houdbaar als je 

het steeltje 
aan de bovenkant 

omwikkelt met
plastic huishoudfolie.

z
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

BRUIST/RECEPTEN

Hak de amandel tot kruim. Klop het ei los op 
een bordje. Haal de rondjes geitenkaas door het 
ei en vervolgens door het amandelkruim. Laat ze 
in de koelkast opstijven. Kook de quinoa gaar 
volgens de verpakking. Snijd de perziken in 
partjes, verhit een grillpan en bestrijk met een 
beetje olie. Grill de perziken een paar minuten 
tot er mooie strepen te zien zijn. Bak het spek 
krokant en laat het uitlekken op een keuken-
papiertje. Bak nu de rondjes geitenkaas drie 
minuten in dit pannetje. Snijd de komkommer 
en avocado in plakjes en meng de ingrediënten 
voor de dressing door elkaar. Verdeel de sla over 
2 borden. Leg de komkommer, avocado, perzik, 
spek en quinoa erop en als laatste de rondjes 
geitenkaas. Besprenkel met wat dressing. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

2 PERSONEN - 40 MINUTEN

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

    salade
met geitenkaasPerzik

Maak ijsblokjes
met ALOË VERA
en strijk ze over 

je verbrande huid. 
Dat koelt lekker af 

en verzorgt 
tegelijkertijd.

Steek een papieren
CUPCAKE VORMPJE 

over het stokje 
van je ijsje 

om 'smeltwater' 
op te vangen.

Je houdt MUGGEN 
op een afstand 

met de geur 
van kruidnagel 

in limoen. 3
SLA HOUD JE VERS

in een bakje met 
vershoudfolie of in 
een plastic zakje, 
maar stop er wel 

een stukje 
keukenpapier bij.

I
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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




