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

Joaillerie

ST Y L I S H .  S O P H I ST I C AT E D .  S E X Y.

Lingerie Caress  |  Dr. Roosenplein 43, Brasschaat  |  03 651 86 17  |  www.caress.be

De mooiste selectie 
lingerie van A tot H-cup

Stijlvolle strandmode  
& resortwear

Nachtmode  

& loungewear

Shop ook online!

www.caress.be



Gewoon 
gezellig!

“Wij zijn een taverne waar ik blij van word”, aldus 
Jeroen Proost, uitbater van taverne Den Inslag in 
Schilde. “De sfeer is hier echt heel leuk. We hebben 
zo veel vaste klanten. Je merkt het ook aan ons vaste 
team. Iedereen die hier werkt, werkt hier al lang. Wij 
werken hier graag en mensen komen hier graag. De 
klant is koning, wij zijn keizer. De bediening is los en 
familiaal, geen grand chic.”

LOCATIE
“We liggen in een mooie omgeving, langs een fietsroute, 
wandelroute en ruiterpad. Zeker als het zonnetje schijnt, 
zit ons terras helemaal vol. De zaak bestaat al 80 jaar, het 
gebouw iets van een honderd jaar. Vroeger kwamen mensen 
hierheen om te zwemmen in de vijver en om iets te drinken. 
Het is een heel oude hoeve, weer opgebouwd na een brand. 
En nog steeds heel kindvriendelijk met onze mooie speeltuin.”

ETEN EN DRINKEN
“Er wordt vooral veel gegeten bij ons. Onze keuken is lang 
open en goed. Bij ons kun je lunchen, dineren, zondags 
ontbijten of iets lekkers tussendoor nemen. Onze porties zijn 
groot, lekker en aan een goede prijs. De menukaart gaat van 
croque tot steak, heel divers dus. Je kan ook gerust gewoon 
iets drinken en een babbeltje doen aan tafel. Iedereen is 
welkom en we maken het mensen graag naar hun zin.”

Meer weten of reserveren? Bel 03 482 41 43

Open: dagelijks van 9:00 tot sluiting 
Woensdag gesloten (april tot oktober) 
Keuken: dagelijks van 11:30 tot 20:45 
Zondag uitgebreid ontbijtbuffet van 9:00 tot 12:00

Taverne Den Inslag
Noorderlaan 16, 2970 Schilde  |  jeroenproost@hotmail.com

De dierenspeciaalzaak is de allereerste in de 
branche en op de Belgische markt die dergelijke 
hondenvoeding aanbiedt. Naast oog voor kwaliteit wil 
Cats & Dogs alles uit de kast halen om de CO2-uitstoot 
en andere negatieve effecten op het milieu concreet 
terug te dringen.

“De productie van dierenvoeding gaat onvermijdelijk 
gepaard met een uitstoot van CO2. Dat gebeurt zowel in 
de fase van de veeteelt, tijdens de productie als bij het 

CO2-neutrale hondenvoeding
  een must voor elke dierenliefhebber

transport. De Duitse fabrikant van de hondenvoeding 
Goood doet er alles aan om die uitstoot zo laag mogelijk 
te houden. Maar dat vinden ze niet genoeg. Daarom 
compenseren zij alle vrijgekomen CO2 door bossen te 
beschermen en bomen te planten in Duitsland, maar 
ook wereldwijd in Togo, Afrika en Brazilië. Dit doen 
ze samen met de milieubeschermingspartner Nature 
Office”, legt zaakvoerder Kevin Massart van Cats & Dogs 
enthousiast uit.
Contacteer ons voor verdere informatie.

In de dierenwinkels van Cats & Dogs in Schilde, Sint-Job en Kalmthout behoort sinds kort 
CO2-neutrale hondenvoeding tot het assortiment. Dat is in alle opzichten een primeur.

Cats & Dogs  |  Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout  |  03 666 55 84  |  kalmthout@dogside.be
 Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde  |  03 385 23 04  |  schilde@dogside.be
 Handelslei 6, 2960 Sint-Job  |  03 633 26 41  |  sintjob@dogside.be
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman
ACQUISITIE Manuela Kolkman, 0477-841299

CONTACT SCHILDE SCHOTEN 'S-GRAVENWEZEL BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340
mkolkman@nederlandbruist.nl

 Like ons op SchildeSchoten's-GravenwezelBruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Schilde-Schoten Bruist is een merknaam en eigendom 
van Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

VOORWOORD/SEPTEMBER

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Inhoud

10
24
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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,

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 Scilla Delicatessen en Boetiek Idefix wat 
hen zoal bezighoudt en geeft ook Zorgassistentie Lemmens 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 De Kempen Bruist en Brasschaat Bruist.
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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
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Scilla, new 
concept, same 

great taste!

GROOTS OPENINGSWEEKEND  

op 20, 21 en 22 september

Nieuw concept vanaf september met 
self-take, bereide gerechten en snacks.

Meer info over de heropening in de volgende editie van Bruist,

op onze Facebookpagina en de website.

PREVIEW!

Voor vers en huisgemaakt 
beleg 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.

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

We heten u van harte welkom in ons nieuw en verbeterd 
concept met tal van nieuwigheden, maar ook onze 
klassiekers blijven uiteraard! U blijft de beste charcuterie 
bij ons vinden, maar binnenkort ook je verse, huisbereide 
dagschotel en tussendoortje!

0477/72 08 71
info@huisrenovatie.be  
www.huisrenovatie.be

Bouwen of verbouwen is een belangrijke 
stap voor u. Wij nemen dan ook al de 
zorgen van de werken en coördinatie op 
ons, zodat u achteraf kan terugblikken 
op mooie en persoonlijke 
samenwerking. Bovendien zorgen wij 
ervoor dat alles gerealiseerd wordt 
binnen het afgesproken budget en 

volgens een afgesproken tijdschema.

Door de jaren heen hebben we ons 
omringd met een vast team van 
gespecialiseerde onderaannemers. 
Dit team is perfect op elkaar 
ingespeeld om elk project tot een 
mooi einde te brengen.

Bouw- of 
verbouwingsplannen?

Wij zijn er voor u om uw 
toekomstige bouw- of 
verbouwingsplannen te 
realiseren.

Wij zijn een bedrijf waarop u 
blindelings kan vertrouwen 
voor de realisatie van uw 
bouw- of 
verbouwingsplannen en 
houden altijd rekening met 
uw specifieke wensen. Elk 
project, groot of klein, wordt 
met evenveel enthousiasme 
aangepakt.

Benieuwd wat wij voor 
u kunnen betekenen?  
Kijk dan eens op  
www.huisrenovatie.be!
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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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Met illustraties van 
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Walter 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

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.*

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

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:
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KAPSALON. .STUDIO

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

Specialist  
in pruiken

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

Kom gerust langs voor gratis advies of analyse.

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

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

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

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

Benieuwd? Maak dan eens een afspraak.
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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 21 september is de Internationale dag voor 
  de Vrede. Het doel is wereldwijde aandacht
   voor wapenstilstand en geweldloosheid.
 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?
 Deze vrucht is makkelijk mee te nemen, bevat geen vet, 
  bevat weinig calorieën en is rijk aan vezels (wat 
 hongergevoel voorkomt). Daarom is de appel
   erg geliefd tijdens het afvallen.

NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

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

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

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

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

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

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

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

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

Reserveer tijdig 03/658 10 19 • info@brasserie-ciconia.be • via Resengo 
Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

Laat het jachtseizoen maar beginnen!

Na een meer dan zonnige zomer, wordt het stilaan 
weer tijd om knus binnen te tafelen. De bladeren 
krijgen kleur en vallen, de dagen worden korter en 
het wordt weer vroeger donker. De herfst kondigt 
traditioneel het gezellige wildseizoen aan.

Met luid hoorngeschal zetten wij op vrijdag  
18 oktober 2019 het jachtseizoen in bij Brasserie 
Ciconia. Onze chef presenteert zijn specialiteit met 
outdoor cooking op de Ofyr en fazant op de bbq. 
Een jeneverbar en kampvuur brengen u in de 
gepaste sfeer!

Meer informatie vindt u op onze website  
www.brasserie-ciconia.be.

Laat u verrassen en verwennen!
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Een specialist in  
schoonheidsverzorging

www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be

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

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

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

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

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

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

Elk gerecht BRUISENDE/ZAKEN

“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de 
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken. 
Hij is heel gevoelig voor verse producten en vindt het 
echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar 
krijgen voor wat ze betalen.”

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

Voor wie is Manifesto?
“Iedereen is welkom bij ons. We zijn het restaurant 
toegankelijk aan het maken voor ouderen en voor 
gehandicapten en we werken aan onze overdekte 
buitenbar. Daar kunnen mensen deze winter al terecht 
voor winterhapjes en een drankje.”

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

“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!” 
Roxanne en Orazio namen afgelopen zomer Italiaans 
restaurant Manifesto over. Roxanne’s vader komt uit 
Sicilië en ze besloten de keuken om te gooien naar een 
volledig Siciliaanse keuken. De menukaart is veranderd 
en ze krijgen hele goede reacties op hun gerechten. 

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

Ristorante
Manifesto

is een kunstwerk!
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Wijn van topkwaliteit!

WWW.DEWIJNRANK.BE

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

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

thegiftshopschilde

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!

Blijf UP TO DATE
Volg “The Gift shop Schilde” 

op Facebook

DIFFUSERS JUWELEN

HORLOGES DECORATIE

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

 AGJE UITD
A Rainy Day In New York is Woody Allens 
vijftigste fi lm als regisseur en scenarist. 
Met een sterrencast bestaande uit o.a. 
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena 
Gomez en Jude Law, vertelt de 
romantische komedie het verhaal van een 
jong stel dat zich verheugt op een 
speciaal weekend in New York, weg van 
de universiteit waar ze allebei studeren. 
Maar dan verandert hun weekend in een 
ingewikkelde puinhoop. 
A RAINY DAY IN NEW YORK draait 
vanaf 18 september in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
A RAINY DAY IN 
NEW YORK

We leven tegenwoordig in een hectische 
maatschappij. In deze maatschappij wordt 
journaliste Annemiek Leclaire wakker en 
realiseert zich dat ze genoeg heeft van het 
gejakker in haar leven. Dat geploeter ziet ze 
ook om zich heen. Daarom besluit ze haar 
leven in het teken te zetten van ontploeteren. 
Dit is het begin van haar zoektocht waarin 
ze met wetenschappers en schrijvers praat 
over meer rust, meer plezier en meer 
betekenis in het leven. Deze zoektocht 
omschrijft ze in haar nieuwste boek: 
‘Minder moeten, meer leven’.
MEER MOETEN, MINDER LEVEN 
van ANNEMIEK LECLAIRE is vanaf 
23 augustus te koop voor € 17,99

BOEKJE LEZEN ANNEMIEK LECLAIRE
OP ZONDAG 8 SEPTEMBER is 
het weer Open Monumentendag. 
Open Monumentendag is hét 
grootste monumentenfeest van 
Vlaanderen. Honderden 
monumenten openen op zondag 
8 september gratis de deuren om 
monumentenliefhebbers en 
nieuwsgierigen te verwelkomen. 
Snuister door het programma, 
selecteer je favorieten en ontdek de 
verborgen plekjes in jouw buurt!
Meer informatie vind je op 
www.openmonumentendag.be 
of like de Facebookpagina
@openmonumentendag. Dan blijf je 
helemaal op de hoogte, ook over 
alle monumenten in je eigen regio.

BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.36  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Najaars-actie

Sectionale poorten 
met Geo-fencing 
en gratis motor

Deze actie 
loopt tot 

30/10/2019

Tot € 80,- korting 
per rolluik
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Na jaren als verkoopster 
gewerkt te hebben in  

't Boerinneke, kreeg Anne 
Thiron de kans om de 

winkel over te nemen. Anne 
greep de kans met beide 

handen en liet vol 
enthousiasme haar eigen 

ideeën los op het concept.

Dit doet ze al 22 jaar, samen met haar dochter Zoë Belmans.  

't Boerinneke is een kleine onderneming waar klantvriendelijkheid en 

service op de eerste plaats komen.

Bij 't Boerinneke vind je niet alleen dagverse producten met het beste 

kwaliteitslabel, maar ook gerechten gemaakt op grootmoeders wijze. 

Er is een uitgebreide keuze en variatie aan Belgische producten, 

maar er wordt ook gekeken naar het moois dat andere landen te 

bieden hebben.

Elk seizoen heeft zijn specifieke producten, waarmee ze bij 

't Boerinneke met veel plezier en inspiratie aan de slag gaan. 

Wintertruffels, Belgische leopolddruiven, Hoogstraatse aardbeien, 

kersen en nog zoveel meer.

Proef ook zeker eens de ovenschotels, gezonde 

rauwkostsalades, quinoa salades en de lekkere boerenkost.

't Boerinneke probeert zoveel mogelijk op de hoogte te 

blijven van de nieuwe trends en zich daar in te verdiepen. 

De klassiekers zijn natuurlijk wel blijvers. Denk maar aan 

bloemkool in bechamelsaus of peekes en erwtjes.

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle producten, 

lange openingstijden, een toplocatie met parking, 

vriendelijkheid en goede service? Dan bent u bij  

't Boerinneke aan het juiste adres. De klant is altijd 

koning bij 't Boerinneke. U vraagt, wij draaien!

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

Verse producten van topkwaliteit
BRUISENDE/ZAKEN
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De naam van Ela Quality Resort in Belek zegt 
het al: dit hotel straalt één en al kwaliteit uit. 
Het hotel is uitstekend geschikt voor koppels, 
maar ook voor gezinnen. Het ligt direct aan 
het strand en is ruim opgezet. De kamers, van 
de standaardkamers en Lake Side kamers tot 
aan de Presidential Suites, zijn werkelijk 
prachtig.

In de suites liggen in de kamers zelfs voor 
de kinderen badjassen klaar. Daarnaast 
heeft de Presidential Suite een extra 
verdieping met bovenop het dak een eigen 
jacuzzi. Ook de badkamer is voorzien van 
een jacuzzi. De Family Suites hebben 
eveneens een extra verdieping. Deze 
kamers zijn volledig ingericht voor families. 

Er zijn in het Ela Quality Resort meerdere 
zwembaden met glij banen en uiteenlopende 
faciliteiten afgestemd op verschillende 
leeftijden. Voor kinderen van 1 tot 17 jaar 
is er Everland Q Kids Club. Binnen deze 
club zijn vier verschillende leeftijdsgroepen. 
Voor tieners is er een apart gedeelte met 
eigen bar, waar natuurlijk geen alcohol 
wordt geschonken. Hier is het bijvoorbeeld 
mogelijk om dj-lessen te volgen. Ook heeft 
het Ela Quality Resort een open Q City: een 
nieuw opleidings- en entertainmentcentrum, 
waar kinderen verschillende beroepen 
kunnen ontdekken. 

Het hotel heeft 8 restaurants, waarvan 7 à 
la carte. Een van deze restaurants is 
uitsluitend voor volwassenen. Ook in het 
hoofd restaurant is een gedeelte uitsluitend 

voor volwassenen ingericht. Voor ouders die 
graag tijdens hun vakantie even vrije tijd 
voor zichzelf willen hebben, is het mogelijk 
om een oppas te regelen. Ook kun je er een 
personal trainer inhuren. 

Wil je even een momentje voor jezelf? Dat 
kan in de hammam, sauna of boek een 
van  de verschillende massages in het 
wellnesscenter. Neem daarna een duik in 
het binnenzwembad waar ook een Vitamin 
bar aanwezig is. Hier kun je elke dag 
mixdrankjes nuttigen van vers geperste 
groenten en fruit. Of doe elke dag mee met 
de sportactiviteiten zoals crossfi t training. 

De service van de obers in de restaurants is 
ongekend. Vooral in het Italian restaurant 
weten ze de gasten goed te verwennen. 
Niks laten ze aan het toeval over, want zelfs 
als het een keer regent, krijg je poncho’s 
mee. Wil jij met het gezin wat meer privacy 
hebben? Dan is het Family Lake House de 
oplossing. Deze is geschikt voor maximaal 
18 personen en je krijgt er persoonlijke 
bediening. Kortom: het Ela Quality Resort 
is een echte aanrader als je een all- 
inclusive resort in Turkije zoekt.

Bedankt voor de goede service en graag
tot de volgende keer.

Marcel en Lea Bossers en kinderen.

Voor meer info en reserveringen: www.elaresort.com
lskele Mevkii, Belek, Antalya, Turkije, +90 444 1 352

27



Te
ks

t e
n 

pr
od

uc
tie

: I
ng

rid
 B

ur
ge

r f
or

 c
ol

or
st

or
ie

s.
nl

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.be/salonfi nder 

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

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.com
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.com

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

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.be 
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
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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 
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Hallo, ik ben Jeanine van Changes Inspired 
By Glenn.

Voor wie mij niet kent, ik ben al 25 jaar colorist. 
Mijn job is mijn passie en elke nieuwe kleur is 
een nieuwe canvas waar ik mij volledig in uitleef. 
Ik ga elke uitdaging aan en zorg dat je met een 
glimlach naar buiten gaat. 

We staan in Kontich met zes stylisten/coloristen 
klaar om je professioneel advies te geven met een 
prachtig resultaat. 

We werken met het merk Kevin Murphy en voor de bio 
liefhebbers hebben we Oway 100% organic.

Wil je Changes Kontich beter leren kennen? 
Boek nu online via www.changesibg.com of via 
onze Facebookpagina. 

Mechelsesteenweg 100  |  2550 Kontich  |  03 290-6159
www.changesibg.com

CHANGE  
YOUR LOOK€ 5 KORTING OP € 30€ 10 KORTING OP € 50€ 20 KORTING OP € 100Breng deze advertentie  mee en ontvang korting!*geldig voor één 
persoon

3332



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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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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Wittere 
tanden?

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

DE 3 BESCHIKBARE BEHANDELINGSOPTIES
De drie beschikbare behandelingsopties zijn de Pearl 
Express, de Full Smile en de Pearl Smile. De Full 
Smile is de standaard behandeling, de Pearl Express 
is goed als u niet veel tijd hebt en louter het wit van uw 
tanden wil onderhouden. De Pearl Smile is de meest 
uitgebreide behandeling die een verschil van wel  
9 tinten kan opleveren. 

Voor de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van 
de Pearlsmile gel. Deze wordt nauwkeuring, met een 
op voorhand vastgelegde dosering, boven en onder 
aanbrengt in een Pearlsmile mondstuk dat u in uw 
mond aan kunt brengen. De Pearlsmile gel die een EU 
conforme hoeveelheid van 0,1% peroxide bevat, wordt 
dan geactiveerd door koud ledlicht. Deze combinatie 
maakt het mogelijk om tanden snel en efficiënt te 
witten, zonder het veroorzaken van pijn. Mede hierdoor 
heeft de cosmetische Pearl Smile behandeling volgers 
over de hele wereld. Ervaar het NU zelf!

PIJNLOOS EN EFFICIËNT
Cosmetisch witten van de tanden is een geheel pijnloze 
en efficiënte procedure. Uw schoonheidsspecialist 
heeft hiervoor ook een speciaal door ons uitgevoerde 
opleiding genoten. Zo kunt u er zeker van zijn dat de 
behandeling door haar/hem optimaal wordt uitgevoerd.

Benieuwd wat Style Schilde nog meer voor je kan 
betekenen of wil je meer info over de behandeling? 
Kijk dan eens op www.style-schilde.be

Medisch bleachen kan, en mag, enkel 
uitgevoerd worden door tandartsen. 
Cosmetisch tanden witten mag ook uitgevoerd 
worden door uw schoonheidsspecialist. Beide 
behandelingen en de daarvoor gebruikte 
producten zijn EU conform.

DE 3 BESCHIKBARE BEHANDELINGSOPTIES

De 3 beschikbare behandelingsopties zijn 
de Pearl Express, de Full Smile en de Pearl 
Smile. De Full Smile is de standaard 
behandeling, de Pearl Express is goed 
voor als u niet veel tijd hebt en louter het 
wit van Uw tanden wilt onderhouden. De 
Pearl Smile is de meest uitgebreide behan-
deling die een verschil van wel 9 tinten 
kan opleveren.

Voor de behandelingen wordt er gebruik 
gemaakt van de Pearlsmile gel,deze 
wordt met nauwkeurig op voorhand 
vastgelegde dosering, boven en onder 
aangebracht in een Pearlsmile mondstuk 
dat U in uw mond kan aanbrengen. De 
Pearlsmile gel die een EU conforme hoe- 
veelheid van 0,1% peroxide bevat wordt 
dan geactiveerd door koud LED-licht. 
Deze combinatie maakt het mogelijk om 
tanden snel en efficiënt te witten, zonder 
het veroorzaken van pijn. Hierdoor ook 
geniet de cosmetische Pearlsmile be-
handeling volgers over de hele wereld. 
Ervaar het NU voor U zelf !

COSMETISCH TANDEN WITTEN, MEDISCH 
BLEACHEN, WAT IS HET VERSCHIL ?

Medisch bleachen kan- en mag enkel 
uitgevoerd worden door tandartsen.
Cosmetisch tanden witten mag ook uit- 
gevoerd worden door Uw schoonheids-
specialist.
Beide behandelingen en de daarvoor 
gebruikte producten zijn EU conform. 

PIJNLOOS EN EFFICIËNT

Cosmetisch witten van de tanden is 
een geheel pijnloze en efficiënte pro-
cedure.
Uw schoonheidsspecialist heeft hier-
voor ook een speciaal door ons uitge-
voerde opleiding genoten. Zo kan U er 
voor 100% zeker van zijn dat de behan-
deling door haar/hem optimaal wordt 
uitgevoerd.

Nu € 20 
korting!

Ter promotie 
van de nieuwe 
behandeling:

Na een behandeling door middel van een healing, kunnen direct merkbare 
veranderingen optreden en ontstaat er meer ruimte en ontspanning. Je bent 
weer (meer) in balans. Hierdoor voel je je lichter, meer geaard, rustiger, 
vrolijker en krachtiger.
Ik help je graag op een heldere, individuele manier naar een gezond en 
gelukkig leven. Een van de behandelingen die ik geef is voetreflexologie.  
Een doelmatige massage van de voeten die de bloedsomloop stimuleert en 
zorgt voor een natuurlijke lichaamsontgifting.

Laura:  ‘In het begin was ik vrij skeptisch over deze behandeling maar dit 
neem ik nu volledig terug. Ik had verschillende lichamlijke klachten die ik 
aan Judith heb uitgelegd, na een geruststellend gesprek hebben we samen 
deze behandeling gekozen. Deze heeft na een enkele sessie een direct effect 
gehad op mijn lichaam en emoties. Ik zou dit ook zeker aanraden als je het 

moeilijk vind om over je lichamelijke klachten te praten’.
Ben je ook geïnteresseerd? Neem dan eens contact op of maak een afspraak.

Op zoek naar  
meer fysieke en 
geestelijke balans?

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

Ons energieveld kan uit balans raken door ziekte, stress, emotionele 
gebeurtenissen, het gebruik van medicijnen, roken, alcohol en drugs. 
Hierdoor kunnen blokkades ontstaan in ons energieveld. Dit kan 
allerlei lichamelijke en/of psychische klachten veroorzaken, zoals 
overbelasting, moeheid, depressie, langdurige verkoudheid, hoofdpijn, 
niet lekker in je vel zitten, 'het' niet meer weten, spierpijn, darm-, 
maag- of andere klachten, 'lood' in je schoenen' hebben, moeilijk 
contact met je gevoel of met anderen, enz.



CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

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

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

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

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

mogelijk om jaarlijks een onderhoudsbehandeling te laten uitvoeren. 

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

geldt: alles wat u goed onderhoudt, gaat veel langer mee.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn uitgebreide ervaring 

met de huid, mijn persoonlijke en professionele benadering, 

mijn anders-dan-doorsnee-behandelingen en het gebruik van 

huidproducten van een supermerk voor prachtresultaten. Kortom, 

redenen genoeg om naar Chénesse Schoonheidsinstituut te komen!“

 

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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

Maak kennis met: 
Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma) 

Wat kan behandeld worden?

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

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
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Kom zeker eens kennismaken
Hopelijk tot binnenkort!

Driehoekstraat 2, 2180 Ekeren  |  +32 36052052  |  info@annekejanneke.be  |  www.annekejanneke.be

Geboortelijsten
Baby- en kinderkleding

Deco
Speelgoed
Babyuitzet

Wij zijn verhuisd naar Ekeren, 700m2 winkelplezier met
 veel parkeerplaatsen. Parking achteraan winkel,

 Jozef de Weerdtstraat 10, 2180 Ekeren.

Stap eens binnen bij Anneke en Janneke. 
Wij bieden tal van merken aan voor uw 
kapoentjes van nul tot en met vier jaar. 
Er is zoveel te ontdekken, dus kom snel 
eens neuzen tussen onze producten.

Een baby op komst? Profi ciat! Wat een 
prachtige gebeurtenis. U stapt een wereld 
in van ontzettend veel grote en kleine 
spulletjes voor uw spruit.
Laat vrienden en familie kiezen uit uw 
favoriete spulletjes door een lijst te leggen 
bij Anneke en Janneke. Zoveel merken, 
oneindig veel keuze. Hier vindt u alles wat 
uw kindje nodig heeft.

Vraag gerust een woordje uitleg. Ons team 
helpt u graag bij het zoeken naar de juiste 
spulletjes.

Novi Clinic
Een subtiele en natuurlijke verbetering, zodat je er weer stralend, 
fris en uitgerust uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? Dan ben je 
bij cosmetisch privékliniek Novi Clinic aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets  
voor jou kan betekenen?  

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken? Dat kan 
door het sturen van een bericht 

naar info@noviclinic.com, per 
Whatsapp naar +31624880617 

of via het contactformulier  
op de website.

06-24880617 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

Het behouden van de natuurlijke uitstraling 
en schoonheid is ons streven.

Dé specialist in botox en fillers

Persoonlijk en eerlijk
Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fillers. Bij een BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist ben je in goede handen. Ik bespreek altijd uitgebreid 
de wensen en mogelijkheden met de cliënt om zo samen tot een behandelplan te 
komen. Een persoonlijk advies, een behandelplan op maat en een eerlijk advies staan 
voorop. Als ik mij niet kan vinden in de wensen van de cliënt of de behandeling niet 
verantwoord vind, geef ik dit aan en zal ik deze dan ook niet uitvoeren. Het 
uitgangspunt is altijd het behouden van de natuurlijke schoonheid en uitstraling.

Voor wie
Jong, oud, man of vrouw, iedereen is welkom bij Novi Clinic. Een behandeling met 
injectables is niet alleen voor de ‘oudere dame’, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn 
bijvoorbeeld genoeg mannen en dertigers die zich laten behandelen.

Resultaat
Een injectables-behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender 
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends wordt verzacht of 
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor een 
frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede resultaten 
te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In alle gevallen 
werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te kunnen bieden.
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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 Ev
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FOODTRUCK FESTIVAL
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Elke tweede zondag van september vindt 
het Een scala aan 14-tal foodtrucks in hartje 
Loenhout ten midden van de feestvreugde 
tijdens de Bloemencorso Loenhout! 
Wereldkeuken van Azië tot Midden-Amerika, 
gekendere streetfood, zoete zondes tot 
heerlijke koffi es, streekbieren, homemade 
lemonades. 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. 

Waar: Park Hof De Bist, Ekeren
Aanvang: Zondag 22 september van 11:00 tot 18:00
www.antwerphighlanders.be

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

Laat je troetel weer stralen!
Is jouw troetel 

toe aan een frisse 
opknapbeurt? 

Maak dan snel een 
afspraak!

‘van snoetjes tot voetjes’ jouw trimsalon bij 
uitstek. Als gediplomeerd hondentrimster 
werk ik volledig in functie van jouw hond en 
volledig naar jouw wens!
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CouscousAls de vakantie weer voorbij is, ga je voor snel en makkelijk, maar ook voor voedzaam. 
Probeer eens dit broodje kipsaté of een vegetarisch bordje vol powerfood?

Broodje met

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

Bak de stukjes kip in een pan met een 
beetje olie of boter en bestrooi tijdens het 
bakken met wat peper en zout. Schep als 
de kip gaar is deze door de pindasaus. 
Snijd de pistoletjes open en beleg met 
plakjes komkommer. 

Schep hier wat van de kipsaté op en 
verdeel wat sojascheuten en gebakken 
uitjes erover. Snijd de rode peper in dunne 
ringen en verdeel deze naar smaak erover.

Houd als maaltijd 2 broodjes per persoon 
aan en als lunch 1 per persoon.

INGREDIËNTEN
300 gr kipfi let in blokjes

boter of olie om te bakken
peper en zout

1 portie pindasaus
4 pistoletjes

1 komkommer
125 gr sojascheuten

gebakken uitjes
1 rode peper

4 STUKS - 25 MINUTEN

VERWIJDER 
PRIJSSTICKERS van 

je nieuwe servies door 
een warme föhn 
tenminste dertig 
seconden op de 
sticker te richten.

ETEN OPWARMEN
IN DE MAGNETRON? 

Het is sneller warm 
als je wat ruimte
in het midden
van het bord 

openlaat.

DRINK WATER tussen 
het drinken van rode 
wijn door. Het water 
spoelt de wijn van je 
tanden waardoor je 

minder kans hebt op 
paarse tanden.

kipsate

eK
EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.v

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

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

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs
4746



Feestmarkt 
zondag 29/9/19

Feestprogramma:

9.00u: 
feestelijke opening door dhr. Burgemeester Van Mechelen

10.00u: 
Grote ‘Roger Verbist-Prijs’ voor het mooiste huisdier

11.00u: 
Grote ‘Steppa-Prijs’ voor de raarste pompoenvorm 

12.00u: 
Prijsuitreiking van de 2 wedstrijden

35 JAAR 

BOEREMARKT
BIJ CAFÉ STARRENHOF KAPELLEN

Voor iedere klant

 een kadootje

CAFÉ
STARRENHOF

Feestmarkt 
zondag 29/9/19

Feestprogramma:

9.00u: 
feestelijke opening door dhr. Burgemeester Van Mechelen

10.00u: 
Grote ‘Roger Verbist-Prijs’ voor het mooiste huisdier

11.00u: 
Grote ‘Steppa-Prijs’ voor de raarste pompoenvorm 

12.00u: 
Prijsuitreiking van de 2 wedstrijden

35 JAAR 

BOEREMARKT
BIJ CAFÉ STARRENHOF KAPELLEN

Voor iedere klant

 een kadootje

CAFÉ
STARRENHOF

MOBIELE
KINDER-

BOERDERIJ

EZELRITJES
voor de 
kleintjes

SPRING
KASTEEL

clown
ballonplooien

grime

AMBACHTELIJKE 
SMID

met messenslijperij
live aan het werk

GEZELLIGE
ORGELMUZIEK

bij het terras
met zomerbar!

LOTENVERKOOP
ter ondersteuning van

onze activiteiten
-

ritje met echte
unieke Ferrari

te winnen

Café Starrenhof Kapelsestraat 59, Kapellen

trends 
stijlvol 
tops
rokken 

fashion 
accessoire 
tassen 
cadeaubon

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

Maak kans op een: 

cadeaubon 
t.w.v. €50,-

Wist je dat je een cadeaubon ook 
heel gemakkelijk online kan aankopen 
en deze direct bezorgd wordt via e-mail?  

fb.com/bellefashion  |  www.belle-fashion.be
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Bel 0477-841299 of mail naar mkolkman@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie
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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

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

ok
to

be
r

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.s

ch
ild

es
ch

ot
en

br
ui

st
.b

e

5150



www.yg-design.be 

maatkasten | interieur | buitenkeukens

Contacteer ons vrijblijvend voor uw offerte op maat

YG
DESIGN

VOOR EEN 
INTERIEUR 
OP MAAT


