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Scilla, new 
concept, same 

great taste!
concept, same 

great taste!
concept, same 

WE ZIJN WEER OPEN!

KOM JE EENS LANGS?

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

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

Kom eens kijken in onze totaal vernieuwde winkel 
met nieuwe gerechten, broodjes, self-take concept 
maar ook nog steeds onze vertrouwde producten, 
huisgemaakte slaatjes, selectie van fijne charcuterie 
en de beste kazen. 

+32 3 309 09 99  |  Wijnegemsesteenweg 49A  |  2970 Schilde/‘s Gravenwezel  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

695.000 €

Hofdreef 10
Schilde

1.175.000 €

Kortvoortbaan 1
Schilde

1.195.000 €

W-02GBU5

W-02GPOG

W-02ETTK

Jagershoek 20
Schilde

Charmante villa op
toplocatie kopen?
Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

EPC: 200 kWh/m²
UC: 20181214-00021163366-1
Vg, Wp,Gmo,Gvkr,Gvv

EPC: 135 kWh/m²
UC: 20190501-0002155940-1
Vg,Wp,Gmo,Gvkr,Gvv

EPC: 404 kWh/m²
UC: 20090706-0000228043-0000004-1



BOEDING

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

Bent u klaar voor de winter?

Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen
Bovenrug
Onderkin

Slanker de feestdagen in
bij Beautystudio Uñas

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

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

Bij aankoop van

2 behandelingen 

krijg u de 3e 

GRATIS!

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

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

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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst van 
Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker wordt 
dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom dus maar 
op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids waaronder je 
je heerlijk kunt nestelen in de zetel. Want wat ons betreft is november 
ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ in de zetel? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen voor 
je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in de keuken 
bij Style Schilde? En ook LaserClinique laat ons vol trots haar 
onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ om 
ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld heeft 
iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies is, maar 
het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. Ook daar 
lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Manuela Kolkman

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

Bruisende 

Inhoud
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

in de zetel zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de diepvries is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Want wat 
voor de één troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen 
hap door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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Filler 
zonder 
injectie?

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

Het systeem heeft een zogenaamd ‘silent shot’ 
systeem. Door druk in de pen, wordt het hyaluron 
in de huid gedrukt.  Uiteraard met uiterste precisie 
voor een perfect resultaat. Door een ‘sproeieffect’ in 
de huid wordt het hyaluron heel mooi verdeeld. Dus 
geen bobbels onder de huid en je hoeft het niet nog 
eens te masseren. Uiteraard werken wij met de beste 
kwaliteit hyaluron.

Voor een mooi resultaat moet je Hyaluron lipfillers 
langzaamaan opbouwen. Daarom raden wij aan 
om bij personen die nog geen fillers hebben, te 
beginnen met 1ml en terug te komen na maximum 
2 weken aangezien hyaluron de eerste keer snel 
wordt opgenomen door de huid. Dan heeft u 4 à 6 
maanden plezier van uw filler. Het is geen pijnlijke 
behandeling omdat we met verdovende crème 
werken.

Het is belangrijk om na de behandeling veel water te 
drinken. Hyaluron heeft een geniaal waterbindend 
vermogen. Dus voor een optimaal resultaat: 
water drinken!

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

Het is eindelijk mogelijk om non-invasief 
(zonder naald) de huid en lippen meer volume 
te geven met de Hyaluron pen.
Het opvullen van de lippen, neuslippenplooi, 
wangen en de rimpels rondom de mond is 
naaldloos en zeer snel gedaan. 

Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Ferenco is de verdeler van 
karaktervolle producten: 

zowel onze vloeren, deuren 
en ramen zullen uw 

woonst een karaktervolle 
uitstraling geven zodat u 
na een harde dag werk 

tot rust kan komen in een 
warme en veilige omgeving! 
Uiteraard kunnen wij met 
onze materialen ook uw 
werksfeer optimaliseren!

Kijk op onze website voor 
meer informatie of bezoek 

eens onze showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Floors, doors & windows



jouVoor
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België  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. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de drie boeken
van Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een kleedje of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. 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.be

Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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 VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

SHOPPING/NEWS

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

 van België Bruist en van de glossy uit 

het Bredase peutertje Robin. 

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.
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Wijn van topkwaliteit!

WWW.DEWIJNRANK.BE

DE WIJNRANK SHOP Turnhoutsebaan 165, Schilde  |  03 435 87 57 
OPEN: wo-vr van 13u tot 18u  -  zaterdag van 10u tot 18u  -  ma, di, zon- en feestdagen gesloten

OPENDEURDAGEN 
in Gierle 

ZONDAG 13 EN 
MAANDAG 14 OKTOBER 

2019 
Inschrijving via website 

noodzakelijk 
www.dewijnrank.be

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

15



DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar be.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt deze maand weer aan in België. 
    Op 15 november eren wij de koning tijdens Koningsdag.
    De dag begint voor de koninklijke familie met een dankdienst. 
   Lekker warm bij het haardvuur met een goed boek
of een leuke fi lm, een mooie wandeling in de natuur, een kopje warme
  chocolademelk of lekkere soep. November is zo slecht nog niet!

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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Alfons Schneiderlaan 166, Deurne  |  03 297 12 96  |  info@haircare-at-home.be  |  www.hairandbodycarebyellen.be

Huidproblemen?

by Ellen

Maak kennis met Hair & Bodycare 
by Ellen, een professioneel 
kapsalon dat gebruik maakt van 
natuurlijke producten. Naast 
knippen kun je hier ook terecht 
voor gelnagels, extensions, 
pedicure, wenkbrauwen of een 
gelaatsverzorging van Aveda.

Boek nu online uw afspraak!

Microneedling succesvol gebruikt voor:
Rimpels •

Verwijde poriën •
Striemen •

Acné •
Verslapping •

Cellulite •
Littekens •

Wallen & donkere kringen •
Pigmentvlekken •

Dan is microneedling misschien wel dé oplossing!

Normaal € 125,-  

per beurt

NU
€ 449,- voor een 

kuur van 

5 beurten!

Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  

Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling

Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling
Armlift
Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Dr. Frans Straten

Wanneer een borstvergroting? 
Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na 
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de 
borsten vaak slapper geworden of (gedeeltelijk) 
verdwenen. Ook wordt deze operatie vaak uitgevoerd 
bij vrouwen die niet of nauwelijks borstweefsel 
hebben. Heb je hier last van of voel je je er onzeker 
door? Dan kun je een borstvergroting of borstlift 
overwegen. Een borstvergroting is mogelijk 
vanaf een leeftijd van 18 jaar. 

Overweeg je een 
borstvergroting? 
Tijdens een persoonlijk consult met 
onze plastisch chirurg worden je 
wensen uitgebreid besproken en al je 
vragen beantwoord. 

Neem gerust contact op met 
onze consulente voor het 
inplannen van een vrijblijvend 
en kosteloos consult via 
024 - 845 05 06 of door
middel van ons contact-
formulier op onze website.

Borst-
vergroting?
Een borstvergroting behoort tot één van de 
meest uitgevoerde behandelingen bij Kliniek 
Heyendael. Frans Straten is met zijn ruim 20 jaar 
ervaring gespecialiseerd in deze ingreep. 

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   | 024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  



Cryolipolyse 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

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 over 

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 LaserClinique
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BINNEN/BUITEN

D De befaamde misdaadschrijver Harlan 
Thrombey (Christopher Plummer) wordt 
dood aangetroffen in zijn landhuis, net na 
zijn 85ste verjaardag. Uit het niets duikt de 
charmante en scherpe privédetective Benoit 
Blanc (Daniel Craig) op om de zaak te 
onderzoeken. Hij moet afrekenen met een 
bende hebberige familieleden die elkaar 
zonder aarzelen verdacht maken en met 
enkele loyale bedienden die de lippen stijf 
op elkaar houden. Blanc baant zich een 
weg door een kluwen van valse sporen, 
vastberaden om de waarheid te achterhalen.
KNIVES OUT draait vanaf 27 november 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
KNIVES OUT

EEN MAGISCHE AVOND-
WANDELING vol kleur, klank en 
geur. Een feeëriek verlicht pad leidt 
de weg, fl uisterende bomen 
genieten met je mee. Een stukje 
magie, verborgen aan de rand van 
de stad. Het Rivierenhof opent zijn 
deuren voor een zinnenprikkelende 
tocht door het donker. Een uniek 
audiovisueel spektakel brengt een 
vernieuwend verhaal zonder 
woorden, met innoverende snufjes 
en lumineuze emoties. Het hele 
parcours is een grote belevenis, 
indrukwekkende technieken 
voeren je van de ene mysterieuze 
verrassing naar de andere.
25 oktober t/m 11 november
Rivierenhof - Antwerpen
www.degroteschijn.be

 AGJE UIT
DE GROTE 
SCHIJN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.

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

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

Puur genieten bij
't Boerinneke

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle 
producten, lange openingstijden, 
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!

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

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

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

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

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

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

www.kwadraatonline.be           Hoogboomsteenweg 96, Kapellen  |  +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be

Kwadraat levert maatwerk op 
basis van een professioneel 

overwogen lijstkeuze zodat uw 
kunstwerk geoptimaliseerd wordt. 

Hierbij wordt zowel rekening 
gehouden met het kunstwerk zelf 
als met het interieur waar het zal 

terechtkomen.

Bij Kwadraat bekijken we het werk en de omgeving waar 
het werk moet komen te hangen en stellen dan samen 
met u de geschikte lijst samen. Achter elk werk zit wel een 
verhaal en daarom nemen we ruim de tijd om dit verhaal 
mee in de inlijsting te verwerken. Daar komt ook nog bij 
kijken dat we het werk zo lang mogelijk willen beschermen 
tegen allerlei schadelijke omgevingsfactoren. 

Bij Kwadraat heeft u keuze uit meer dan 500 verschillende 
lijsten. Van barok tot strak aluminium in alle mogelijke 
kleuren en vormen.

Ook zin om een werk te laten inlijsten?
Kom dan zeker eens langs!

Een oude baroklijst, een strakke aluminiumlijst, een 
lijst in hout of toch een fleurig lijstje? Bij Kwadraat 
heeft u een ruime keuze voor alle soorten werken.

Een lijst maakt het werk

WIJ ZIJN 
VERHUISD!
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Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37
www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!

‘Kom zeker eens langs!’

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

OpenDeurdagen zat 23 & zon 24 november (10.00 - 17.00)
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.com
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.com 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.be 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.be

5

4

2

1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.be
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.be

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.com 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.be

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!

10

11 12

9

8

7
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Brands
Sproet&Sprout, Büho, Nixnut, Emile et Ida, Little Hedonist, Gold, Little 

Indians, Moumout, Camomille London, Trixie, Liewood, Elodie details, Rêves 

d’anaïs, Jellycat, Bits&Bites, Mana’o Nani, Goodnight light, Juuwl, Bontoy, 

Bloom, Sebra, Leander, &Me, Charlie Crane, Bloomingville, Joolz, Kaelstra, 

Petit bateau, Clio Goldbrenner, FUB, Kidscase, My little Cozmo, Bobo Choses, 

Konges Sloejd, Louis Louise, +1 In the family, Pequeno Tocon, Piu Piu chick, 

Mondo Melocoton, Stokke, Bugaboo...

BABYluff

Turnhoutsebaan 320, Schilde

03 501 33 11

info@babyluff.com

www.babyluff.be

BABYLUFF: een 360° belevenis

Wanneer shoppen een belevenis wordt

Babyluff is een 360° beleveniswinkel. Wat 
zeg je? Een winkel waar verschillende kamers 
zijn opgesteld, zodat je een beeld krijgt 
hoe de kamer van je kleintje er kan uitzien. 
Kledingsetjes en accessoires liggen netjes bij 
elkaar, de juiste kleuren, stoffen,... noem maar 
op. Babyluff is een conceptstore waar alles 
onder één dak ligt. 

Zaakvoerster Ellen en haar team lieve collega’s 
helpen je verder bij de volledige styling van 
de kinderkamer tot de garderobe. Dekentjes, 
matjes, knuffels… “Winkelen bij Babyluff moet 
een ervaring zijn en mijn team en ik moeten 
onze bijdrage leveren om deze zo uniek 
mogelijk te maken. Die persoonlijke touch 
zowel met de klanten als de omgeving.”

Een klein wondertje

“In de lenteperiode merken we een aanzienlijke stijging 
van de geboortelijsten. Voor toekomstige ouders is dit 
een speciaal moment en daarom besteden we de nodige 
persoonlijke aandacht aan elk geboortelijstje. Ik neem 
vooraf de tijd om dit met de ouders te bespreken en 
maak er een gezellig momentje van met een kopje thee 
en een koekje erbij.”, zegt Ellen. 

Alles is zacht en fluffy, zoals een babykamer hoort te 
zijn, elk merk is doordacht en hoort pas bij de familie 
van Babyluff als Ellen het heeft goedgekeurd. Neem nu 
de handgemaakte knuffels van Big Stuffed. Superzachte 
stoffen, veilig, handgemaakt, natuurlijke materialen… 
Kortom, een ideaal cadeau voor jouw pasgeboren kindje 
en zo duurzaam dat zelfs de kleinkinderen deze nog 
gaan knuffelen. “We staan ook niet stil, maar volgen de 
trends op.”

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

THE ONLY TRUE 

LOVE IS...  

BABYluff
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MAATKASTEN 
MET OOG 
VOOR DETAIL
Vanaf de eerste stap die je zet in de 
toonzaal van Meubelmakerij Van Den 
Heuvel op de Leugenberg in Ekeren, 
voel en zie je dat hier mensen met 
passie voor het vak bezig zijn.

Meubelmakerij Van Den Heuvel
Leugenberg 72, Antwerpen - Ekeren
03 664 18 63
info@vandenheuvel-meubelmakerij.be
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be

Nood aan, of zin in nieuwe kasten of een keuken, met optimale 
benutting? Surf alvast even naar onze website: 
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be, of kom langs in onze 
toonzaal met uw plan of benaderende maten.

Echtgenoten Johan en Christel zorgen zelf, 
samen met hun vaste medewerkers, reeds 
meer dan 28 jaar voor het MAATWERK van 
KASTEN, DRESSINGS, SLAAPKAMERS, 
KEUKENS- en BADKAMERMEUBELS, daar 
waar het bedrijf reeds in 1974 door vader Van 
Den Heuvel werd opgericht.
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije Nederlandse gemeente waar altijd iets te 
beleven is. Dankzij de ligging middenin de natuur wordt de gemeente 

ook wel ‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

glossy uit jouw regio, brengen 

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. De stad heeft ook 
een eigen treinstation. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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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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ERVARING, PASSIE 
& KWALITEIT
Een familie die al generaties handelt in waardevolle stenen 
en een dochter die van kleins af aan gefascineerd is door 
stenen en schelpen op het strand of elders, dat is La Libelle, 
een passie voor stenen die u terugvindt in al onze collecties.

Onze collecties

• Cervera
• Moraglione
• Tirisi
• Pesavento

La Libelle

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat
T: 03 434 05 48
E: info@lalibelle.be
www.lalibelle.be

Joaillerie

ERVARING, PASSIE 
& KWALITEIT
Een familie die al generaties handelt in waardevolle stenen 
en een dochter die van kleins af aan gefascineerd is door 
stenen en schelpen op het strand of elders, dat is La Libelle, 
een passie voor stenen die u terugvindt in al onze collecties.

Onze collecties

• Cervera
• Moraglione
• Tirisi
• Pesavento

La Libelle

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat
T: 03 434 05 48
E: info@lalibelle.be
www.lalibelle.be

Joaillerie
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LOOKING/GOOD

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. Die 
temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. Gelukkig hebben wij 
voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje gezet om de winter door te komen!

GOED SMEREN
Smeer ’s ochtends en ’s avonds je huid lekker in 
met een extra dikke crème. Op deze manier breng 
je het vochtgehalte weer op peil en dat merk je! 
Dit beschermlaagje zorgt ervoor dat je nét even wat 
meer kunt hebben.
DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld 
een fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van 
je favoriete thee.
VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je 
haar geen goed. Verwen je haar daarom eens met een 
lekker masker! En vergeet niet om je haren goed te 
drogen voor je op een koude ochtend de deur uitgaat. 
Hierdoor kan je haar namelijk fl ink beschadigen.
DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche 
na een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche 
droogt je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te 
douchen en gebruik na het douchen nog een 
hydraterende bodylotion. Je huid is je dankbaar.
VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalm 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips  
  voor de winter

CAFÉ DE BEAUTÉ/HAARTIPS

haar

Lang en gezond haar vraagt om doorzettings-vermogen en 
geduld. Gelukkig zijn er manieren om dit te bereiken. Wees 
je bewust van het welzijn van je haar en dan zul je zien hoe je 
haar in lange mooie lokken over je schouders zal vallen.

TIP 1 Ben lief voor je haar, wanneer 
je het haar goed verzorgd is de kans 
kleiner dat het afbreekt en word het 
haar sneller lang. 

TIP 2 Maak gebruik van professionele 
haarproducten, deze zijn 
geconcentreerd en zullen het haar 
intensiever verzorgen. 

TIP 3 Ga op tijd naar de kapper. 
Wanneer het haar toe is aan een 
knipbeurt vanwege de gespleten 
punten, kun je het best zo snel 
mogelijk ingrijpen. 

TIP 4  Net als de rest van het lichaam 
hee� ook ons haar de nodige 
vitamines en proteïne nodig. Door 
deze extra binnen te krijgen zal het 
haar sneller groeien.  

lang 

Café de Beauté staat voor een unieke totaalbeleving op kappersgebied, in 
een ongedwongen en vrolijke sfeer. Met passie voor ons vak staan we je bij met 
deskundig advies en doorgedreven perfectie om jou de look van je dromen te 
bezorgen, aangepast aan jouw persoonlijkheid en wensen.

Spring eens binnen voor advies en wie weet, bezorgen wij je de 
metamorfose waar je naar op zoek bent!

Schilde - Turnhoutsebaan 410, Schilde - 03 535 35 05
Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118, Merksem - 03 645 71 22

Westmalle - Brechtsesteenweg 2, Westmalle - 03 312 00 32
info@cafedebeaute.be  |  www.cafedebeaute.be
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken dorstlessing aan je 

draagkoordje

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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TOTAL BEAUTY CONCEPT
In dit productgamma ligt de focus op merken met doorgedreven, 
bewezen kwaliteit en expertise. Als totaal-leverancier staan 
ze graag voor je klaar met professioneel advies, niet enkel 
naar producten toe maar ook in professionele opleidingen en 
trainingen door gediplomeerde trainers.

TOTAL BEAUTY
Wil jij professioneel aan de slag in de beauty branche? 
Neem dan vandaag nog contact op met de professionals 
van Total Beauty Concept! Ze staan te popelen om jou 
onder te dompelen in de wereld van ware schoonheid.

Er kunnen mooie dingen ontstaan wanneer krachten worden gebundeld. Dat wordt bewezen 
door Caroline en Yves. Deze twee professionals zijn beiden al jaren actief in de beauty branche. 
Uit ervaring weten ze als geen ander hoe belangrijk het is om goede producten te gebruiken. 
Daarbij willen ze mensen graag van A tot Z kunnen helpen. Daarom opende ze samen 
Total Beauty Concept.

Offi cieel verdeler België en Luxemburg LCN  |  Offi cieel verdeler B-Selfi e België en Nederland      Offi cieel verdeler Nannic België

CONCEPT

 Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!

Total Beauty Concept BV
Vaartdijk 15 3/V2, 2960 Brecht
info@totalbeautyconcept.be 
+32 3 291 49 86
www.totalbeautyconcept.be

TOTAL BEAUTY

TOTAL BEAUTY SALON
Door jarenlange ervaring in de cosmetica branche en het 
zelf runnen van meerdere schoonheidsinstituten, willen 
we graag optreden als jouw beauty consultant. Je kunt 
bij Total Beauty Salon terecht voor manicure, pedicure, 
gelaatsverzorging, permanente make-up, laserontharing 
en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het 
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in 
ons salon staat dan ook klaar met 
professioneel advies voor 
jou. Tevens kan je in 
Schilde alle producten 
testen en verkrijgen.

Total Beauty Salon
Turnhoutsebaan 322, 
2970 Schilde 
info@totalbeautysalon.be
+32 476 62 42 18 
www.totalbeautysalon.be

en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het 
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in 
ons salon staat dan ook klaar met 
professioneel advies voor 

Offi cieel verdeler België en Luxemburg LCN  |  Offi cieel verdeler B-Selfi e België en Nederland      Offi cieel verdeler Nannic België

SALON

WIL JIJ PROFESSIONEEL AAN DE SLAG IN DE BEAUTY BRANCHE?

 Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!
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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 
Dinsdag en woensdag gesloten 
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

MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
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Het centrum is overzichtelijk en bijna alle 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand 
van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige 
parlement, de vele visrestaurantjes en het 
shoppen in Laugavevur, dé winkelstraat van 
Reykjavik. 

GOUDEN CIRKEL
De naam geeft het al aan: dit is één van de 
bekendste en populairste toeristische 
bestemmingen op het eiland. Door de ligging 
dicht bij de hoofdstad is dit een prima daguitstap. 
De Gouden Cirkel is zo'n 300 kilometer lang en 
perfect op één dag te doen.

De waterval van Gullfoss op de Hvitá-rivier is één 
van de meest indrukwekkendste van het 
zuidwesten. Een val van 32 meter in twee 
etappes doet het water aanzwellen en met brute 
kracht in de diepte smakken.

Het geothermische terrein in Haukadulur doet 
denken aan een pokdalig maanlandschap. Hete 

Reykjavik is bijna altijd het vertrek- en aankomstpunt voor rondreizen op 
IJsland. De meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld is er een in 

pocketformaat: kleine huisjes, bezet met kleurige aluminium golfplaten, 
domineren het straatbeeld in de binnenstad. 

Op citytrip naar Reykjavik

HUUR EEN AUTO 
EN ONTDEK DE
PRACHTIGE 
NATUUR VAN 
IJSLAND

bronnen en borrelende modderpoelen barsten om de paar minuten uit. De eruptie 
begint met het pruttelen van het water, waarna een helblauwe bel ontstaat. 
Een fractie later ontploft de hele boel en spuit het water tot dertig meter hoog.

Het Thingvellir National Park staat bekend om zijn geschiedenis en prachtige 
natuur. Je loopt hier over de Mid-Atlantische Rug waar het Europese en 
Amerikaanse continent jaarlijks zo'n twee centimeter uit elkaar drijven. Dat 
verklaart de aardbevingen en vulkanische activiteit.

BRUIST/REIZEN

Reykjavik
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Mossel Apero importeert deze kraakverse delicatessen met 
pure zilte smaak rechtstreeks vanuit de kweekbodems uit 
Yerseke naar uw evenementen, recepties en feesten, privé 
of voor uw bedrijf.

Met een unieke sfeer, klasse bereiding en bediening bezorgt 
Mossel Apero u en uw gasten een onvergetelijke ervaring.

met een glaasje champagne, cava of wijn, 
meer moet dat niet zijn

De beste verse 
oesters en mosselen

+32 0485 78 23 23  |  info@mosselapero.be
www.mosselapero.be  |          mossel aperowww.mosselapero.be  |          mossel apero

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 ko�e 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

Voorgerechten

Toast met boschampignons
Carpaccio van hert met truffelkroket
Gevulde kwartel met ganzenlever en portosaus
Gegratineerde geitenkaas met aubergine en pistou van tomaat

Hoofdgerechten

Stoofpotje van hert met gebakken appel en witlof
Roodpoot patrijs fine champagne met gebakken ganzenlever
Hertenkalffilet grand veneur met boschampignons en winterfruit
Gebakken vlaswijting met prei en jus van noordzeekrab
Hazenrug Harlekijn met wildgarnituur en amandelkroketten (vanaf 15/10)

Nagerechten

Gebakken peren met boerenjongens en vanilleijs
Huisgemaakte ijspralines
Assortiment kaas 'de Kaaspoort'

16.00
17.00
18.00
15.00

23.00
34.00
32.00
25.00
32.00

10.00
11.00
13.00

MAANDMENU
49 euro

Toast met boschampignons
OF

Carpaccio van hert met truffelkroket

Hertenkalffilet grand veneur met 
boschampignons en winterfruit  

(4€ suppl)
OF

Gebakken vlaswijting met prei en 
jus van noordzeekrab

Gebakken peren met 
boerenjongens en vanilleijs

OF
Huisgemaakte ijspralines

PROEF DE HERST!

Reserveer 

nu om te 

genieten van 

ons heerlijke 

menu!

5150



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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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 wil, maar uw 
natuurlijke nagels niet wil 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.

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

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

Ik ben 
ondersteboven
 
met een 
short of zwembroek
van bij AN  

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

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Kortere dagen
zijn best fijn

als je een keer je 
dag niet hebt

goede bui
Als het weer

niet meezit, zorg
dan zelf voor een

herfst
Zorg dat je

wilde haren niet 
wegwaaien deze

VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 0477-841299 of mail mkolkman@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

BELGIENED
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CREATIVE VILLE
VRIJDAG 22 NOVEMBER
Flanders DC organiseert dit najaar een nieuwe 
editie van Creative Ville in Antwerpen. Creative 
Ville is dé conferentie voor wie inspiratie wil 
opdoen rond ondernemen in de creatieve sector. 
Toptalenten, jonge helden en bruggenbouwers 
delen hun ervaringen via talks en breakout-sessies.
Is Creative Ville voor jou?
Verwacht een mix van lokale en internationale 
sprekers uit de creatieve sector, van design en 
architectuur over digitale media en literatuur tot 
fi lm en kunst. Toonaangevende ondernemingen 
en baanbrekende nieuwkomers zullen een inkijk 
geven in hun werk en uitdagingen.
Creative Ville belooft weg te blijven van 
de productdemo’s, salespresentaties en 
slaapverwekkende powerpoints.
De lat wordt dit jaar nog hoger gelegd, er worden 
internationale sprekers toegevoegd aan de reeds 
indrukwekkende line-up van lokale helden uit de 
creatieve sector.

Wanneer: Vrijdag 22 november 2019
Waar: Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat, 
Antwerpen
Prijs: Zie website
www.creativeville.be

BONZAI RETRO
16 & 17 NOVEMBER
Oh yes, het is weer bijna die tijd van het jaar. 
Het moment waarop Bonzai neerstrijkt in de 
gewelfde zalen van de machtige Waagnatie voor 
wat nog steeds het beste indoor retro event 
van het jaar is. Duid dus 16 november met stip 
aan in je agenda, check je rave outfi t, verwittig 
je vrienden en zorg dat je dit audio-visueel 
spektakel niet mist!

Zoals altijd hebben ze voor hun winter 
extravaganza een hele reeks van de beste 
Belgische dj’s opgeroepen om jullie de 
gloriedagen van de dance muziek te laten 
herbeleven. Die zullen jullie tot diep in de nacht 
laten feesten zoals toen: met alle handen in de 
lucht en een dikke smile op jullie gezicht!

Wanneer: 16 & 17 november 2019
Waar: Antwerpen
Prijs: Zie website
www.bonzairetro.com

SPIRITUELE BELEEF BEURS 
ANTWERPEN
ZONDAG 24 NOVEMBER
Wat kun je verwachten van deze 
gezellige, bezielde, spirituele beurs?
Life coaches en experts voor een 
persoonlijk consult: de meest ervaren 
numerologen, kaartleggers, astrologen, 
mediums, personal coaches uit België en 
Nederland maken zich op voor dit event.
Uren shopplezier: spirituele snuisterijen, 
de mooiste edelstenen, unieke boeken... 
noem maar op!

Heb je interesse in spiritualiteit, 
wellbeing, zelfontwikkeling, in een 
mindful leven én in complementaire 
geneeswijzen? Wil je met je eigen ogen 
zien wat deze boeiende onderwerpen nu 
precies inhouden? Ontdek dit alles op de 
Spirituele Beurs Expo

Wanneer: Zondag 24 november 2019
Waar: Boterlaarbaan 89, Deurne
Prijs: € 9,50
www.bloom.be

Van 15 t/m 17 november onthult The story of Floris 
zijn eerste kerst- en winter collectie.
Laat je betoveren door al het moois wat The story of 
Floris te bieden heeft tijdens de start van een warm 
en gezellig seizoen.
 
Het worden dagen gevuld met winterse sferen waar 
u ten volle van kan genieten met een bijhorend 
hapje en drankje.
 
De sfeerdagen starten met een laatavondopening op 
vrijdag 15 november van 10:00 tot 21:00. Zaterdag 
16 en zondag 17 november is The story of Floris 
geopend van 10:00 tot 17:00.
 
Wanneer: 15 t/m 17 november
Waar: Stationsstraat 58, Kapellen
Prijs: Gratis
www.thestoryoffl oris.be

THE STORY OF FLORIS

PRESENTATIE KERST- EN 
WINTERCOLLECTIE
15 T/M 17 NOVEMBER

Ev
en

em
en
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n Evenem

enten
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Deze vegetarische salade met pompoen, geitenkaas en walnoten maakt een 
gure herfstdag meteen wat zonniger. En hij smaakt heerlijk in combinatie met de 

portobello's met verschillende soorten kaas in knapperig bladerdeeg.

Herfstsalade 
met

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

Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe 
de pompoenblokjes in een ovenschaal en 
besprenkel met een scheutje olie, peper, 
zout en wat tijm. Leg de tenen knofl ook (in 
schil) ertussen. Zet de schaal 20 minuten 
in de oven. Voeg de laatste paar minuten 
de rode ui in ringetjes toe. Haal de knofl ook-
tenen uit de ovenschaal en verwijder de 
schil. Mix ze fi jn in een keukenmachine 
met een scheutje olie, kneepje koning en 
1 eetlepel balsamicoazijn. Laat de linzen 
uitlekken. Verdeel de sla over 2 borden. 
Verdeel de linzen (eventueel verwarmen), 
de pompoen en de ui erover. Kruimel de 
geitenkaas en walnoten erover. Besprenkel 
met de zoete knofl ookdressing.

INGREDIËNTEN
400 gr pompoen in stukjes

scheut olijfolie
peper en zout

snuf tijm
3 tenen knofl ook

1 rode ui
kneepje honing

1 eetlepel balsamicoazijn
200 gr linzen (pot/zak)

80 gr rucola melange
75 gr geitenkaas

2 eetlepels walnoten

2 PERSONEN - 20 MIN. + 20 MIN. OVENTIJD

GEBRUIK EEN 
IJSSCHEP om 

eenvoudig de zaadjes 
uit komkommers, 

courgettes en 
pompoenen te 
verwijderen.

Gooi de uiteinden 
van LENTE-UI 

niet weg: in 
een glaasje 

water groeien 
ze opnieuw!

Prik het uiteinde van 
EEN CITROEN met een 
satéprikker terug op de 
andere helft. Dit blijft in 
een plastic zakje in de 

koelkast wel een maand 
houdbaar.

pompoen

Strooi een beetje 
BAKING SODA in je 
pendaalemmer voor 
je de vuilniszak erin 
doet. Dit zal korte 

metten maken met 
vervelende geurtjes. I

LEG EEN HOUTEN 
LEPEL op de pan 
als je rijst of pasta 

kookt. De kans 
dat het water 

overkookt is nu 
heel erg klein.

j

B

BRUIST/RECEPTEN

Haal de vellen bladerdeeg uit de vriezer. 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng de geitenkaas met de blauwe 
kaas. Laat de spinazie uitlekken en druk 
met een lepel zoveel mogelijk vocht 
eruit. Meng de spinazie met de kazen. 
Schep een eetlepel pijnboompitten 
erdoor. Snijd de stelen uit de portobello’s 
en doe het groene kaasmengsel hierin. 
Leg de portobello's op een vel bladerdeeg
en vouw dit omhoog en druk goed vast 
aan de portobello. Verdeel wat pijnboom-
pitten erover en zet circa 25 minuten in 
de oven. Serveer eventueel met een 
salade als hoofdgerecht of als lunch.

INGREDIËNTEN
4 vellen bladerdeeg

100 gr geitenkaas
100 gr blauwe kaas

150 gr spinazie (ontdooid)
2 eetlepels pijnboompitten

4 portobello's

4 PERSONEN - 50 MINUTEN

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

KOOK AARDAPPELEN 
in de schil en 

laat ze schrikken 
in ijskoud water. 
Het vel glijdt er 

vervolgens zo af!

Hang HANGMANDJES 
aan je koelkast-

planken. Zo creëer je 
extra opbergruimte en 

maak je maximaal 
gebruik van (de hoogte 

van) je koelkast.

Giet een laagje water op 
je zelfgemaakte 

GUACAMOLE en zet 
afgedekt in de koelkast. 
Giet het water eraf en 
roer even door als je 
hem weer wilt eten.

Gooi de uiteinden 
van LENTE-UI 

niet weg: in 
een glaasje 

water groeien 
ze opnieuw! n

Gevulde
in bladerdeegportobello

m0
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 

fiches 
ontspannen

o w c a s i n o x j i 
n i i k t o v g k a d 
t y f n k u y u s w a 
s p i i n a l z r s d 
p p o l c e s k w l k 
a c k k g h n t x f t 
n a n l e l e y e h v 
n p t q g r v s g n k 
e p f r j c e c v p i 
n e c g l p z b j c h 
r b c o x w q k c t t 
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ontspanning    diner    geluk    casino
roulette   jackpot   breda   genieten

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

November
Ram 21-03/20-04
De Ram toont zijn onverzettelijkheid in 
november. Alles wat je wil, krijg je ook. Je 
bent niet bang om het hard te spelen, maar 
als je niet oppast, kun je iemand kwetsen.

Stier 21-04/20-05
De Stier zal zijn energie moeten steken in zijn 
werk, waar het hem naar groot succes zal 
brengen. Wees voorzichtig, want de stress 
kan voor gezondheidsproblemen zorgen. 

Tweelingen 21-05/20-06
De Tweeling kan rekenen op steun van de 
familie. Alle problemen kunnen gemakkelijker 
worden overwonnen als je niet de enige bent 
die de last moet dragen. Laat je helpen.

Kreeft 21-06/22-07
November zal een positieve periode zijn. Het 
wederzijdse vertrouwen tussen jou en je 
partner wordt sterker en sterker. Misschien is 
het nu het moment voor een volgende stap.  

Leeuw 23-07/22-08
Je moet goed in de gaten houden hoe je 
tegen mensen spreekt. Want je kan iemand 
die je erg waardeert kwetsen. Je kunt je 
frustratie beter uiten in sporten.

Maagd 23-08/22-09
Neem je carrière stevig ter hand. Het geluk 
zal je niet in de schoot vallen, maar je kunt 
het wel een handje helpen. Besteed daar-
naast aandacht aan iets dat je leuk vindt. 

Weegschaal 23-09/22-10
Langdurige relaties zullen gedijen. Je zult de 
vruchten plukken van het vertrouwen dat je 
hebt opgebouwd. Als je klaar bent voor de 
volgende stap, dan is dit het juiste moment. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je had al een tijdje niet de mogelijkheid 
om de hele familie te bezoeken. Toon 
wat initiatief en organiseer een reünie. 
Of maak alvast plannen voor Kerstmis.
 
Boogschutter 23-11/21-12
De situatie in jouw gezin zal harmonieus zijn. 
Je kunt erop vertrouwen dat de mensen die 
het dichtst bij je staan een helpende hand 
zullen bieden wanneer je deze nodig hebt.

Steenbok 22-12/20-01
Als je nog geen tijd hebt gevonden voor een 
herfstschoonmaak, is november daarvoor 
de beste periode. Er zijn geen belangrijke 
veranderingen in je werk of relaties.

Waterman 21-01/19-02
Je doet je werk helemaal automatisch en 
jouw gedachten zijn ergens anders. Pas op 
voor foutjes. Breng meer tijd thuis door. Je 
bent de laatste tijd te vaak afwezig geweest.

Vissen 20-02/20-03 
Je bent in de juiste stemming voor een 
feestje, dus aarzel niet en ga met vrienden of 
zelfs alleen. Je zult zeker iemand ontmoeten.
Sporten helpt je om in vorm te blijven.

Schorpioen
Toon initiatief 
en organiseer 
een reünie. 

Of maak alvast 
plannen voor 

Kerstmis.

HOROSCOOP

6160



Groenten & 
fruit

Schilde RijkevorselSint-Job Kalmthout

kippen 
schapen 
paarden 
vers 

voeding 
brokken 
honden 
katten

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

Maak kans op:

  een cadeaubon  

  t.w.v. € 25,-
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WWW.CATSENDOGS.BE

Turnhoutsebaan 399, 2970 Schilde 
schilde@catsendogs.be | 03/385.23.04
Handelslei 6, 2960 Sint-Job | 03/633.26.41 | sintjob@catsendogs.be
Achterbroeksteenweg 1, 2920 Kalmthout
03/666.55.84  |  kalmthout@catsendogs.be
Merksplassesteenweg 106, 2310 Rijkevorsel
03/334 72 74  |  rijkevorsel@catsendogs.be
Openingsuren: ma - za van 09:00 - 18:00  |  Zondag gesloten

Te besteden 
in de winkel

Dé zaak 
voor elke 
dierenliefhebber
Bent u op zoek naar gezonde, natuurlijke 
kwaliteitsvoeding voor uw huisdier? Dan kan u 
beslist terecht bij dierenspeciaalzaak Cats & 
Dogs, in vier vestigingen (Schilde, Sint-Job, 
Kalmthout en Rijkevorsel).

"Wij verkopen alles voor honden, katten, knaagdieren, 

maar ook voor vogels, vissen en allerlei boerderijdieren. 

Voor ons primeert het natuurlijke aspect van dieren-

voeding en verzorging. Gezonde, niet-geraffineerde 

voeding. Het biologische back to nature-principe, zeg 

maar. Wij verkopen ook vers vlees, zoals diepvriesvoeding 

voor honden." 

Gezondheid

“Bij ons krijg je een volledige uitleg  

van A tot Z over gedrag, voeding en verzorging.  

Onze medewerkers zijn ook allemaal dierenvrienden die 

zelf dieren hebben. Voor ons is dat essentieel. Kortom: met 

passie en overtuiging een verhaal over de natuur vertellen. 

Daar draait het om.“

Finess Lingerie, 
een vaste waarde 

Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di – zat open van 10 - 18 u.
03/383.59.14

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

Met zowel de vaste topmerken als de nieuwe 
selectie wil het Finess-team haar liefde voor lingerie 
doorgeven. Bij de keuze van de collecties staan 
pasvorm en kwaliteit steeds centraal.
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o n a c h t m o d e s 
n v l p u s t f b c t 
d a i b a l f w y y c 
e k n p a s b e s t u 
r k g z y d v e e w w 
g e e i t y m o i r e 
o n r k o w k o r y g 
e n i y p j x k d m l 
d i e v n u n q q e o 
p s q s h l a g v l p 
p f h g x a s p p y s 

lingerie 
nachtmode 
pasvorm 
ondergoed 

collectie 
badmode 
vakkennis 
sfeer

Maak kans op één:

Paar Cuddly Socks

Naast het uitgebreid assortiment corsetterie en nachtmode,
is er ook altijd een ruime keuze aan badmode, kleedjes 
en homewear. Ook aan de heren is gedacht, met een ruim 
assortiment aan ondergoed, nachtkleding & zwemshorts.

t.w.v. € 15,-

info@finess.be  |  www.finess.be

6362



OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?

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

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!




