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Handelslei 7, Sint-Job-in-'t-Goor
03 345 12 42

info@bloemenbabette.be
www.bloemenbabette.be

Babette is al bijna 25 jaar werkzaam in 
de bloemen, maar heeft sinds 3 jaar haar 
eigen winkel in de Handelslei te Sint-Job-
in-'t-Goor.
“Heel fijn om een eigen plek te hebben 
waar ik mijn passie kan delen met de 
mensen rondom mij! Bloemen zijn emotie 
en daardoor spreekt dit mij zo aan.”

“Daarnaast is goede kwaliteit voor mij het 
allerbelangrijkste, dus werken wij alleen 
met verse bloemen van de veiling zodat u 
lang van de bloemen kunt genieten!”

U kunt bij ons terecht voor:
- origineel en persoonsgebonden 

bruidswerk
- afscheidsbloemen met een persoonlijke 

touch naar de overledene
- bloemenabonnementen, zowel bij u 

thuis als bij u op de zaak
- groot aanbod orchideeën
- ruim assortiment kamer- en tuinplanten 
- heerlijke geurkaarsen en toffe  

decoratie artikelen 

Én we organiseren regelmatig leuke 
workshops!

Voor meer informatie hierover neem 
gerust contact met ons op.

Steun tijdens een 
emotionele periode

Een overlijden van een dierbare is altijd een zeer ingrijpende 
gebeurtenis. Het is een emotionele periode, waarin u ook nog 
eens een hoop moet regelen. De begrafenisondernemers en 

uitvaartplanners van BEGRAFENISSEN DE WILG zijn er voor 
u tijdens deze zware tijd. Zowel voor, tijdens als na de uitvaart 

staan zij u bij tijdens uw verdriet.

VOOR

BUDGET-

VRIENDELIJKE 

BEGRAFENISSEN  

EN CREMATIES

Dorpsstraat 23, Wuustwezel  |  03 256 82 40  |  0487 62 19 02 
begrafenissendewilg@scarlet.be  |  www.begrafenissendewilg.be

WANNEER UW WERELD STILSTAAT
Bij het overlijden van een dierbare staat uw wereld even stil. Bij 
Begrafenissen De Wilg vindt u op dat moment de steun die u nodig 
heeft. Zij staan u bij vanaf het allereerste moment na het overlijden. 
Zo verzorgen ze het overbrengen van de overledene naar hun 
funerarium in Wuustwezel. Vervolgens staan ze u bij tijdens alles 
wat er maar moet worden geregeld. Een houvast voor u tijdens een 
moeilijke periode.

De begrafenisondernemers en uitvaartplanners van Begrafenissen 
De Wilg staan dag en nacht tot uw dienst. Na een eerste telefonisch 
contact, komen ze aan huis om alle regelingen te treffen.

THUISOPBARING
Begrafenissen De Wilg is gespecialiseerd in thuisopbaringen. Alles 
wordt voor u geregeld. Hierbij geven ze speciale aandacht aan een 
persoonlijke benadering waarbij onder andere de familie betrokken 
kan worden bij persoonlijke opbaring van de dierbare overledene.
Ook lichte balseming behoort tot de mogelijkheden dankzij connecties 
met gerenommeerde thanatopracteurs.

voor 
bloemen



Wij zijn De Gele Flamingo, een online 
baby en kids concept store die bestaat 
uit een leuk team van mama’s. Bij ons 
vind je de grote merken, maar we willen 
je vooral inspireren en onderdompelen 
in unieke producten, organische kleding 
en hippe musthaves. Vergeet ook zeker 
het ruime aanbod houten speelgoed niet. 
Een geboortelijst bij ons aanmaken doe 
je makkelijk zelf online. 

Gewoon vanuit je luie zetel producten 
toevoegen en verwijderen. Heb je toch 
graag wat extra advies? Maak dan zeker 
een afspraak in onze showroom. Bij het 
samenstellen van je geboortelijst delen 
we dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krijgt bij het zien van je lijst en een nog 
blijer gevoel wanneer al die pakjes thuis 
geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij afsluit

Beheer je lijst 
makkelijk zelf

geen 
aankoopverplichting

Jouw online 
geboortelijst

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT - TRIXIE - BABYLONIA 
KONGES SLØJD - STOKKE  
BABYBJÖRN - CAM CAM  
COCO & PINE - JELLYCAT

 JOLLEIN - TIMBOO - ERGOBABY 
LIEWOOD - KID ‘S CONCEPT 

ZWANGER?

SPRING DAN ZEKER EENS 
BINNEN OM JE GRATIS ‘PREGGO’ 

GOODIEBAG AF TE HALEN 
AAN ONS MAGAZIJN

MA - VR VAN 9U TOT 17U
ZA OP AFSPRAAK

+32 468 45 31 51
GEBOORTELIJST@DEGELEFLAMINGO.COM

RUITERIJSCHOOL 14
2930 BRASSCHAAT

Flamingo?
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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nl@nederlandbruist.nl
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0477-841299
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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
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Bruisende lezer,

Welkom in deze nieuwe editie van Bruist, de regio De Kempen. 
Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben 
de vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in ons land.

Gelukkig is er in ons landje, of net over de grens, ook voldoende te 
beleven als de zon iets minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een bezoekje aan een mooie, historische stad als 
Dordrecht? Dé plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs historische 
havens, idyllische hofjes en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen N-Joy en Skinne Klinik wat hen zoal 
bezighoudt en geeft ook PP Textiel een kijkje in de keuken. Kijk jij mee?

Manuela Kolkman

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



DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

8



Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharing behandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk 
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. Dit moet anders kunnen, dacht ik bij mezelf.

Maak kennis met LaserClinique

LaserClinique
Berkenlaan 1, Sint-Job- in-'t-Goor 
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer  
info kan je vinden op: 
www.laserclinique.be 

Ik ging op zoek naar andere permanente laserontharing 
toestellen én vond deze. Waarna LaserClinique geboren werd.

Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze 
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit 
start met onze toestellen, meer bepaald de diode lasers die 
gebruik maken van de SHR-methode, ook wel de Super 
Hair Removal method genoemd. Deze heeft als voordeel 
dat de kans op verbranding zo goed als nihil is. Het is een 
supersnelle methode en - op zeer lichte prikkeltjes na - 
volledig pijnloos. 

Maar schoonheidsverzorging is meer dan alleen een 
behandeling uitvoeren. Ook wat betreft informatie geven voor 

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij 
ons aan het juiste adres. De fijne babbels tijdens de 
behandeling horen er natuurlijk ook bij. 

Wij werken met zorgvuldig uitgekozen partners op 
locatie (de verschillende locaties vind je op onze 
website). Indien je getriggerd bent, boek dan gerust 
eens een gratis testsessie op één van onze locaties.

Wij kijken er alvast naar uit jou snel te mogen 
verwelkomen!

Liefs,
Ellen van de LaserCliniqueCryolipolyse is een revolutionaire 

afslankmethode in België.  
Tijdens deze behandeling wordt 
het vet plaatselijk bevroren en 
vervolgens op een natuurlijke 
manier uit het lichaam 
afgevoerd. Geen naalden, geen 
speciaal dieet, geen operatie 
en bovenal geen hersteltijd.
Bij ons wetenschappelijk
onderbouwde techniek.
Snelle, eenvoudige en veilige 
behandeling. Pijnloos en 
zonder operatie. Kortom, 
een unieke behandeling met 
betoverende resultaten!

Nailstyle By Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor  |  0477 85 14 43 
info@nailstyle-nathalie.be  |  www.nailstyle-nathalie.be

SUMMER DEAL!

Freeze 
that fat

PROMOPRIJZEN

VOOR NA

Intake is  
gratis en 

vrijblijvend!

MEGA PROMO
11



 

Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.
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Chantal Vermeer
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

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.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

€79,50
 p.p.*

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

1312



Wie de website van N-Joy bezoekt, merkt al 

snel op dat er verschillende getuigenissen van 

klanten op te lezen staan. “Het is echt plezant 

als je dergelijke respons krijgt,” weet Yasmin ons 

daarover te vertellen. “We hebben een jong, maar 

ervaren en heel gemotiveerd team dat er vooral op 

gericht is om de mensen een goed gevoel en een 

totaalbeleving te geven. De naam N-Joy zegt het 

zelf ook al: we willen mensen op hun gemak doen 

voelen, alsof ze thuis zijn, zonder stijf gedoe.”

Natuurlijk wordt er daarbij naar de klant zelf 

geluisterd. “Wij zijn niet het soort kappers dat 

zijn eigen zin gaat doen; we luisteren naar de 

behoeften van de klant. Die moet je goed kunnen 

aanvoelen. Er wordt niet vaak naar erg excentrieke 

kapsels gevraagd, maar ons cliënteel is wel erg 

veelzijdig en wij proberen dan om iets speciaals 

toe te voegen aan hun haartooi. Gezichtsvorm is 

daarbij de sleutel van alles. We gaan ook dikwijls 

naar Londen om cursussen te volgen. Zo blijven we 

up-to-date. Bovendien verwachten klanten ook dat 

we kunnen zeggen wat nieuw is.  

Soms moeten we hen wat inspireren of motiveren 

en als je geregeld opleidingen volgt, kan je dat beter 

dan als je buiten jouw eigen zaak niets meer doet.”

Wil je jouw haar ook laten verzorgen 

door N-Joy en meteen de kwaliteitsvolle 

producten van REDKEN  en Oway ontdekken? 

Dan kan dat via www.n-joybyyasmin.be.

Moerstraat 6, ‘s Gravenwezel  |  03 430 68 06  |  www.n-joybyyasmin.be

Zelden een logo gezien dat de spirit van een kappersteam zo goed weergeeft 
als dat van N-Joy. Het kapsalon te Schilde wordt uitgebaat door de altijd 
vrolijke Yasmin, die ons uitgebreid uit de doeken deed wat haar visie is. 

BRUISENDE/ZAKENN-Joy: Plezier in het kappen
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

Facelift zonder snijden?

Op basis van een 
intakegesprek bepalen we 
samen welke behandeling  
voor jou het beste is en stellen 
we je behandelplan op.
We behandelen nooit zonder 
dit voorafgaand gesprek.

Het intakegesprek is gratis 
als een aansluitende 
behandeling plaatsvindt.

Welkom bij Skinne Klinik. Met Skinne – Deens voor ‘schitteren’ –  willen we jou 
helpen de beste versie van jezelf te zijn. Stralend, natuurlijk én zelfverzekerd. 
Want je goed voelen is de ultieme basis voor een stralende huid.

DAT KAN BIJ SKINNE KLINIK

dr. Duyck Bart 
Cosmetisch arts

Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen |  0032 3 501 92 60  
0032 468 46 10 97  |  info@skinne.be  |  www.skinneklinik.be

Ultherapy® werkt in op die laag van je huid die ook onder handen wordt genomen bij 
een chirurgische facelift. Het grote verschil? Er komt geen scalpel of naald aan te pas.

Ultherapy® werkt op basis van ultrasoundenergie. Deze werkt in op de diepste 
huidlagen en verhit het weefsel van de lagen zonder het huidoppervlak aan te raken. 
Je huid reageert op de hitte zoals op een wondje en zet het natuurlijk genezingsproces 
in gang. Je lichaam maakt nieuw collageen en 
elastine aan. Hierdoor wordt je huid geleidelijk 
en op een natuurlijke manier gelift en verstrakt.

Een enkele behandeling geeft tot  
1,5 jaar resultaat, zonder hersteltijd.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?  
Bel dan voor het plannen van een intakegesprek.

SKINNE ULTRALYD

Mogelijke behandelzones:
· Wenkbrauwlift € 220,-
· Kraaienpootjes € 140,-
· Onder de oogleden € 160,-
· Wangen € 1.150,-
· Mond (‘rokerslijntjes’) € 265,-
· Onderkin € 615,-
· Hals € 725,-
· Decolleté € 750,-

OOK OPEN IN  
HET WEEKEND
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Trotse 
ambassadeur 
van TRIPEL 
PAIX DIEU!

Heb je een gebeurtenis en wil je deze uitgebreid 
vieren, dat kan allemaal bij ons!

Wij bieden verschillende arrangementen aan waaruit 
u kan kiezen. Wenst u eerder een volledig gedekte 
tafel voor een High-Tea of toch liever een keuzemenu?
 
Vraag naar onze mogelijkheden en wij stellen alles 
op naar jouw wens.

Ontbijt tot 11.00
Lunch van 11.00 tot 16.00
Heerlijk zoet,  
wafels vanaf 13.30

Openingstijden:  
Ma - wo: 09.00-17.00
Donderdag gesloten
Vrijdag: 09.00 - 17.00
Za - zo: 09.00 - 17.00

Handelslei 2, Sint-Job-In't-Goor  |  03 646 16 07
barhenri@outlook.com  |  www.bar-henri.be

Heerlijk 
genieten  
bij Bar Henri

Alle soorten  

brood worden 

dagelijks vers 

gebakken in onze 

eigen keuken!



Alle stoffen
“Je vindt bij ons alles voor gordijnen, 
tafelplastiek, themastoffen voor bijvoorbeeld 
carnaval of kerst, kinderstoffen, tule, alle 
decoratiestoffen zoals voor huwelijken 
of communies, allerlei kledingstoffen, 
vullingen, mercerie van ritsen tot knopen, 
en nog veel meer.
We hebben ook een succesvolle jaarlijkse 
kerstmarkt. Daar verkopen we alles van 
decoratiestukken en kerstbomen tot 
cadeautjes. Kortom, de leukste versiering 
aan betaalbare prijzen.”

Héél grote collectie
“Onze collectie is echt héél groot. En ons 
aanbod varieert ook de hele tijd. Sommige 
producten zijn restpartijen. Daardoor kunnen 
we die producten van goede kwaliteit tóch aan 
lage prijzen verkopen. Dat weten mensen.”

Advies op maat
“Mensen komen graag en regelmatig naar 
ons. We stellen vragen, geven advies, zoeken 
samen naar de gepaste stof, knippen alles 
op maat voor de doe-het-zelvers en zorgen 
voor de afwerking van gordijnen. Kiezen 
klanten een stof die op voorraad is, dan zijn 
hun gordijnen binnen 10 dagen klaar.”

“We leveren veel voor toneelverenigingen, 
dansgroepen, evenementen, bloemencorso’s 
enz. Zij weten dat we goedkoop zijn en 
heel veel in voorraad hebben. Ook veel 
particulieren zijn vaste klanten, door onze 
uitgebreide collectie. Mensen komen steeds 
van verder naar onze winkel om stoffen te 
kopen. Dat is een groot compliment.”

Vragen? Neem dan eens contact op!  
We helpen u graag verder.

Eigenaar: Chris en Rudi Smeets  |  PP Textiel  |  Maalderijstraat 6, Kalmthout
pptextiel@hotmail.com  |  0032-36770852  |  www.pp-textiel.be

Kwaliteit aan superprijzen
PP Textiel – in de volksmond het kiekeskot – is al 40 jaar een 
begrip in Kalmthout en omstreken. Rudi en Chris werken er met 
hun medewerkers nog steeds gedreven verder.

BRUISENDE/ZAKEN



BINNEN/BUITEN

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

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

Kapellensteenweg 248, Kalmthout  |  03/501.51.39  |   www.frituur-mikeysplace.be

Inhoud
2 snacks naar keuze* +friet/saus à volonté   6,00

3 snacks naar keuze* +friet/saus à volonté   8,00

1 vleessaté + 1 snack naar keuze* + friet/saus à volonté  7,00

1 vleessaté + 2 snacks naar keuze* + friet/saus à volonté  9,00

1 snack naar keuze* + friet/saus à volonté   5,00

Enkele hamburger naar keuze** (op voorhand door te geven) 14,00

Dubbele hamburger naar keuze*** (op voorhand door te geven)

 + friet/saus à volonté      16,00

Mikey’s burger + friet/ saus à volonté    18,00

 *Keuze uit: curryworst, vlees-, kaaskroket, viandel, bitterballen, boulet.

 **Keuze uit: original, cheese, bacon, hot ’n spicy, mexico olé, funky chicken.

 ***Keuze uit: double cheese, double bacon.

Formule
1
2
3
4
Kids
Ham 1
Ham 2
Ham 3

Indien u niet aan 100 personen 
komt, komt er een opleg van  
€ 75,- voor de foodtruck.
Als u meer dan 100 personen 
hebt valt deze kost weg.
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Yasmien Beauty Artist  |  Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor | +32 497 402 377
yasmien.cautereels@icloud.com  |  www.yasmienbeautyartist.be

Master in cosmetische en medische micropigmentatie

Yasmien

Powderbrows
Door middel van een nano-naald 

wordt er een zachte schaduw 
gezet in de huid. We kunnen 

hiermee een donker pigment laten 
overgaan naar een licht effect in 
de huid, ombre brows genaamd. 
Ook kan met deze techniek meer 
aflijning gecreëerd worden. Deze 

behandeling kan ook gecombineerd 
worden met hairstrokes.

Brow art
Microblading/hairstroke: 

een uiterst fijne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Lips
Met een fijne naald (machinaal) 
kan de vorm aangepast worden 

en kunnen we de lipkleur 
opfrissen door het toepassen 
van een schaduw effect of het 

volledig opvullen van de lippen. 
Er wordt gewerkt met zachte 
kleuren zodat het resultaat na 

genezing heel natuurlijk is.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
Van het intensifiëren van de 

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

Het mooie voor mij is dat ik 
zowel mijn passie als mijn 
creativiteit kan uitoefenen! 

Yasmien

Beauty Artist
BRUISENDE/ZAKEN

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…

Yasmien is master in cosmetische en medische micropigmentatie. Ze heeft al meer 
dan 18 jaar ervaring en volgt jaarlijks masteropleidingen in het buitenland om de meest 
geavanceerde, innovatieve en moderne technieken bij te blijven. Ze streeft ernaar om u als 
klant de nieuwste en meest natuurlijke technieken te kunnen aanbieden.
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

EXTRA TIP: Je boekt je hotel
het goedkoopst bij Kristof  
Holidays. Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Luchthavenvervoer?
Onze diensten

Ontdek de ruime dienstverlening van uwprivéchauffeur.be op 
gebied van privévervoer, luchthavenvervoer & goederenvervoer. 
Wij bieden zowel voor particulieren als zakelijke klanten vervoer 
aan tot 6 personen met bagage.

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Dimitri Michielsen  |  Vogelkerslaan 20, Essen  |  +32 (0)494 75 22 73  |  info@uwprivechauffeur.be

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 150,- 

Eindhoven v.a € 100,-

Kom snuisteren in de winkel en ontdek 
onze vrouwelijke, veelzijdige en verrassende 
collecties. Met onze modieuze labels kan 
je alle kanten op: van een complete look 
voor een trouwfeest tot een leuk bloesje 
voor op het werk. Een afgewerkte outfi t die 
gegarandeerd een glimlach op je gezicht doet 
verschijnen. Dress to impress!

Een look moet je afwerken, wij helpen je 
graag de puntjes op de i te zetten. Bij Boetiek 
Idefi x willen we dat je van top tot teen 
gekleed naar buiten stapt, zodat je piekfi jn 
voor de dag komt. 
Wij werken je outfi t met plezier af. Met de 
meest prachtige handtassen, juwelen of 
schoenen. Samen gaan we op zoek naar de 
beste combinaties, tot het helemaal ‘jij’ voelt!

Al sinds 1987 is Boetiek Idefi x 
een begrip in Sint-Job. Hier staan 
persoonlijk advies & service 
voorop. Wij helpen je graag verder 
met veel ‘passion for fashion’. 
Jong & oud kan hier terecht en 
krijgt er stijladvies gratis en met de 
glimlach bij. Dat allemaal in een 
sfeervol kader.

We organiseren ook graag 
toffe events. We organiseren 
jaarlijks enkele modeshows en 
je kan regelmatig 'late evening 
shoppen' met een hapje, drankje 
of wijndegustatie. Want onze 
klanten... leggen we graag in 
de watten!

Mode is onze passie!

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@boetiekidefi x.be  |  www.boetiekidefi x.be

Boetiek Idefi x is de sfeervolle winkel van Carine en haar team. Een boetiek 
voor jong en oud, met verschillende stijlen. Van een classy outfi t voor een 
feest tot een casual of sportieve look. Een fi jne selectie van modieuze 
labels waar je sowieso je gading vindt!

Fashion Weekend 

6, 7 & 8 september!

Tijdens deze dagen 

-10%! 
En zondag zijn we 

open van 10:00 

tot 17:00 Wil jij ook een keer in 
de rubriek Bruisende 

Zaken?
Neem dan contact op via mkolkman@nederlandbruist.nl 

of bel 0477-841299
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68STE BLOEMENCORSO LOENHOUT 2018
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt het 
Koninklijke Bloemencorso Loenhout plaats. 
Het corso van Loenhout is het grootste van 
België en bestaat sinds 1952. Jaarlijks bezoeken 
meer dan 15.000 mensen dit evenement. 
Meer dan 30 praalwagens rijden door de 
straten van Loenhout waarbij de helft van de 
wagens gemiddeld 14 meter lang en 8 meter 
hoog zijn. In totaliteit worden ruim 4 miljoen 
dahlia’s verwerkt in de wagens. De stoet van 
praalwagens wordt aangevuld met drumbands 
en straatanimatie en is een mooie dag uit voor 
jong en oud! 
Bloemencorso Loenhout - blijft je verbazen.

Wanneer: 8 september 2019
Waar: Centrum van Loenhout
Prijs: € 9,-
www.bloemencorsoloenhout.be

VREDEFEESTEN 2019
6-8 SEPTEMBER
Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er 67 
luchtballons op weg naar jou! Geen betere plaats 
in België om met tientallen ballons op te stijgen 
dan de grootste markt van het land, die van Sint-
Niklaas. Het is een jaarlijks indrukwekkend en 
kleurrijk schouwspel: luchtballons in vele maten 
en vormen die het Wase luchtruim kiezen. Er 
zijn de gasballons met hun nostalgische look. 
De telegeleide minispecialevormballons zijn 
een leuke attractie voor de allerkleinsten. De 
tientallen heteluchtballons stijgen de ene na de 
andere vlot op, met de typische geluiden van 
gasbranders op de achtergrond. En als laatste 
komen de meest indrukwekkende ballons, de 
special shapes.

Wanneer: 6-8 september 2019
Waar: Sint-Niklaas
www.vredefeesten.be

FOODTRUCK FESTIVAL
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september 
vindt het Een scala aan 14-tal foodtrucks 
in hartje Loenhout te midden van de 
feestvreugde tijdens de Bloemencorso 
Loenhout! Proef de wereldkeuken van 
Azië tot Midden-Amerika, het gekende 
streetfood, zoete zondes, heerlijke koffi es, 
streekbieren en homemade limonades... 
De goesting is er!

Toegang tot het Foodtruck Festival 
is alleen mogelijk met een geldig 
inkomticket voor de Bloemencorso 
Loenhout.

Wanneer: 8 september 2019
Waar: Tienpondstraat/Stroobloem, 
Loenhout
www.bloemencorsoloenhout.be

7DE ANTWERP-HIGHLANDERS HIGHLAND GAMES
22 SEPTEMBER
Na 6 succesvolle edities van de Highland Games 
in het Veltwijckpark, is de locatie veranderd naar 
Hof de Bist. De Antwerp Highlanders verwelkomen 
graag iedereen ook dit jaar voor dit steeds groeiende 
evenement. Er zullen naar gewoonte tal van 
activiteiten en animatie zijn waaronder een Schotse 
markt, Ierse dans, live muziek, tombola, … De 
hoofdactiviteit is uiteraard de Highland Games zelf, 
waar zowel ervaren als minder ervaren clans het 
beste van zichzelf geven. 

Dit jaar gaan de Highland Games ook gepaard met de 
fandag van de populaire serie Outlander, die te zien is 
op Netfl ix. De fanclub Dae ye ken Dutch Outlanders 
zal dan ook talrijk aanwezig zijn.

Waar: Park Hof De Bist, Ekeren
Aanvang: Zondag 22 september van 11:00 tot 18:00
www.antwerphighlanders.beEv
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Maak kennis met onze 
professionele proteïnedieetcentra!

Met succes afvallen?

  

Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en 
wij maken ze haalbaar voor u. Bovendien is onze 
uitgebreide begeleiding voor onze klanten volledig gratis!

Proti Balance is uw garantie op succes:
•  Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en 
 voedingssupplementen
•  Persoonlijk plan
•  Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een 
 professionele dieetcoach
•  Iedereen welkom; man of vrouw, jong of oud
•  Ook gespecialiseerd in sportdieet
•  6 dagen op 7 geopend
•  Ook na bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!

Meer info en onze adressen: www.proti-balance.be

Heeft de zomer zijn sporen nagelaten? Bent 
u klaar om deze meteen weer weg te toveren? 
Bij Proti Balance kunnen onze professionele 
dieetcoaches u gegarandeerd helpen met 
een plan op maat.

Openingsuren:
Maandag & donderdag: 
09:00 tot 18:00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 
10:00 tot 18:00
Zaterdag: 
09:00 tot 17:00
Zondag gesloten

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

Cadeaubon
t.w.v.

 € 50,-

gezond 
dieet 
sporters 
eiwitten 

maaltijd 
gewicht
afslanken
ketose

Maak kans op een:

U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel 
Oostmalle | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar

Offi ciële verdeler 
van Concap
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Studio BLOOM - de naam zegt het 
al - staat voor bloeien, stralen en 
creativiteit. Voor alles wat mooie, 

goed verzorgde handen zonder 
woorden zeggen kunnen.

Nagelstylist Sylvia van der Sman runt haar studio 
op haar eigen creatieve wijze. Zij heeft vanaf 
november 2018 met ‘Nails by Syl’ een vaste 
klantenkring opgebouwd. 
Aan haar zijde werkt sinds kort ook Mehnoush 
Moghimi, een professionele wimperstyliste. Deze 
uitbreiding was de reden dat ‘Nails by Syl’ verder 
gaat onder de naam BLOOM.

U kan bij BLOOM terecht voor gelnagels, semi 
permanente nagellak en cosmetische pedicure 
behandelingen. Alles wat met de nagels te 
maken heeft neemt Sylvia voor haar rekening.
 
Mehnoush plaatst wimperextensions, precies 
wat bij u past en wat u wenst: one-by-one voor 
een mooie natuurlijke uitstraling of de vollere 3D 
extensions voor een dramatischer effect.  
En binnenkort kunt u ook voor de populaire 
Russian volume bij haar terecht. 
Vanaf eind september doet BLOOM ook 
wenkbrauwstyling en Henna brows.

Studio BLOOM gebruikt uitsluitend topproducten 
van luxe merken zoals ProNails, Nailover en 
Oh my Lash! Alles dierproefvrij en vegan.
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g l q p i s r u j y b
e e z k s o i a r e t
n u x r k t q o u e q
x r k r f r u d n w f
u x p o t h x k u y p

manicure
extension
wenkbrauw
gelnagel

lakken
pedicure
kleur
verlengen

Studio BLOOM 
voor de stijl die precies bij u past

Sylvia en Mehnoush volgen alle trends en hebben 
dus altijd de nieuwste kleuren en special effects. 
Zij houden zich permanent up to date door het 
bezoeken van workshops en beurzen. 

BLOOM is gevestigd in een intiem onderkomen 
op een unieke locatie: ‘de Waterhoeve’ in het 
centrum van Brecht. Makkelijk te bereiken en met 
ruime parkeergelegenheid.

BLOOM Lessiusstraat 29
2960 Brecht

BEL
0492 45 45 55

of
RESERVEER ONLINE
www.studiobloom.be

BLOOM

Maak kans op een

Een set gelnagels 
of One by One 

wimperextensionst.w.v. €60,- 

3938



Raymond Food Art Café bevindt zich in de 
groene omgeving van de gemeente Zoersel. 
De bistro ligt zich niet ver van Antwerpen 
waardoor u er aangenaam kan komen relaxen 
in een rustige sfeer. Naast een klassieke Franse 
keuken beschikt de brasserie over nog meer 
troeven die uw bezoek helemaal af maken.

Raymond Food Art Café  |  Raymond Delbekestraat 175, Schilde  |  03 344 14 15  |  www.bistro-raymond.be

ZALIG DINEREN!
Bistro Raymond Food Art Café

Food is the ingredient 
that brings us together


