
Ga jij voor
standaard?
Hoera, het
is bijna
lente!

BRASSCHAAT MAART 2020 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!



DE MAKELAAR DIE MET U MEEVOELTTE KOOP

TE HUUR

TE KOOP: SCHILDE  |  Verrassend ruime vrijstaande woning met 4 à 5 slpks, 2 bdks op 1.070m², rustig gelegen
EPC: 276 kWh/m² Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo   |   €609.000

WIJNEGEM  |  Goed draaiende en recent gerenoveerde B&B 
met 8 kamers + lodge op 1.440 m²  |  EPC: 190 kWh/m²  Wg, 

Vg, Vv, Gvkr, Gmo  |  Prijs op aanvraag

’S GRAVENWEZEL  |  Nieuwbouw duplex appartement met 
1 slpk, ruim terras en autostaanplaats  |  EPC: 72,72 kWh/m² 

Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo  |  825 € / maand

SCHOTEN  |  Verrassend ruime unieke woning met 3 slpks, 
garage en tuin op 540m²  |  EPC: 610 kWh/m² Wg, Vg, Gvv, 

Gvkr, Gmo  |  €309.000

Instapklare villa in SCHILDE

Bekijk ons volledig aanbod op onze website!

DE MAKELAAR DIE MET U MEEVOELT
Sensum Vastgoed is sinds vorige zomer een 
‘nieuwe’ speler op de Belgische vastgoedmarkt, 
maar achter dit bedrijf gaan 2 heel gedreven 
mensen schuil met meer dan 20 jaar ervaring in 
de sector en een hart op de juiste plaats. 

Nathalie en Stefan zijn het ijzersterke duo achter 
Sensum Vastgoed. Gedreven, professioneel, 
ervaren, maar tegelijkertijd maakt u ook kennis 
met een vastgoedmakelaar die meedenkt en 
meevoelt met zijn klanten.

Wij gaan voor de persoonlijke aanpak, we 
luisteren naar onze klanten om hen dan zo 
goed mogelijk te adviseren en te begeleiden 
gedurende gans het verkoopproces. We zijn 
flexibel in onze agenda en streven naar een 
correcte en snelle service. Sensum Vastgoed 
maakt gebruik van de laatste innovatieve 
tools, sociale media en zet volop in op de 
digitalisering van de vastgoedmarkt.

Contacteer ons voor vrijblijvend advies en / 
of een gratis schatting van uw eigendom.

03/502.58.78
GSM: 0476/50.54.25
welkom@sensumvastgoed.be
www.sensumvastgoed.beTE KOOP: SCHILDE  |  Verrassend ruime vrijstaande woning met 4 à 5 slpks, 2 bdks op 1.070m², rustig gelegen

EPC: 276 kWh/m² Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo   |   €609.000



WAXING & SUGARING
ZACHTE EN DOELTREFFENDE ONTHARING  

VOOR VROUWEN EN MANNEN

M Y  B E A U T Y  PA R T N E R

BIED HET 
JE KLANTEN 
TIJDIG AAN!

JE VIND ALLE PRODUCTEN 
EN TOEBEHOREN IN ONZE WEBSHOP 

OP WWW.TOTALBEAUTYCONCEPT.BE
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Vaartdijk 15/3V2 I 2960 Brecht I +32 3 291 49 86
info@totalbeautyconcept.be I www.totalbeautyconcept.be

E X C E L L E N C E  I N  B E A U T Y !

WAXING & SUGARING
ZACHTE EN DOELTREFFENDE ONTHARING  

VOOR VROUWEN EN MANNEN

Professional Nails • Nail Care • Hand Care • Foot Care 
Skin Care • Body Care • Cleansing & Nourishing 
QC Hygienic & Deo • Self Tan • Hair, Skalp & Roots 
Spa Care • Make-up • Lashes • PMU • Hygienic • Devices
Salon & Marketing Tools • Self Beauty Fillers • Glam Sets

JE VIND ALLE PRODUCTEN 
EN TOEBEHOREN IN ONZE WEBSHOP 

OP WWW.TOTALBEAUTYCONCEPT.BE

Alles 
voor de professionele  

beautyspecialist

Kijk op
www.totalbeautyconcept.be

TBS_advertentie_Kempen_Bruist_maart.indd   2 07/02/2020   07:31
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VOORWOORD/MAART

Bruisende lezer,

Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

Het is bijna zover... de winter gaat weer plaats maken voor de lente!  
En hoewel maart de buienmaand bij uitstek is, merk je aan alles dat 
we weer richting de warmere maanden van het jaar gaan. Heerlijk! 
Wat ons betreft kan dat voorjaar niet snel genoeg zijn intrede doen.

Voor veel mensen vormt het voorjaar dé aanleiding voor een grote 
schoonmaak in huis. Maar ook om het interieur eens goed onder 
de loep te nemen. Wordt het niet weer eens tijd voor wat nieuws? 

Voor iets anders dan anders? Dan kan maatwerk de oplossing 
zijn voor jou. Een kast of bijvoorbeeld deur op maat zorgt 
namelijk gegarandeerd voor een unieke en persoonlijke 
uitstraling. Daarover vertellen we je dan ook graag wat meer.

Zo blijven we je elke maand verrassen met de meest inspirerende 
verhalen. Met de lente in onze kop bruisen wij weer van de 
ideeën, net als alle ondernemers die ook deze maand weer hun 
verhalen met je delen. Zoek dus een heerlijk plekje in het (bijna) 
voorjaarszonnetje, sit back, relax en geniet van deze nieuwste 
editie van Bruist.

Manuela Kolkman

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  belgiebruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

 Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Brasschaat 
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 is een uitgeverij van glossy magazines 
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299

COLOFON
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MAATWERK 
ZORGT VOOR EEN 
UNIEKE TOUCH

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis? Op www.belgiebruist.be vind je altijd wel een maatwerkspecialist 
in jouw regio. Kijk bijvoorbeeld eens bij Ferenco in Schoten op www.ferenco.be

‘Op maat gemaakt’
Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten 

welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als 
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!

BRUIST/WONEN

Vooral in oudere woningen willen de deurmaten 
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als 
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere 
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake 
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom 
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van 
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op 
maat maakt.

Uniek & persoonlijk
Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af 
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat 
is immers aan te passen, maar ook het volledige 
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het 
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je 
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast 
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk 
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat 
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen 
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon 
een huis hebben met standaardmaten.

Kasten op maat
En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren, 
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je 
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor 
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die 
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat 
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in 
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen. 
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn, 
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke 
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog 
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare ruimte.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt 
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt. 
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje 
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er 
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde 
voor je interieur.
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De Brasschaatse 
golfbaan bruist!

Chantal Rudduck
manager van de club

COLUMN/LUTGART SMEKENS

De opstart vroeg stevig doorzettingsvermo-
gen. MAAR NU IN 2020, BESTAAT 
‘BRASSCHAAT OPEN GOLF’ 30 JAAR EN 
DAT WORDT UITGEBREID GEVIERD.
Golf staat in de top 5 van de meest 
beoefende sporten van de wereld. Techniek 
en focus staan centraal.                                                                                                                                        
Heeft u nood aan een nieuwe uitdaging of 
hobby? Breng deze lente dan zeker een 
bezoekje aan Brasschaat Open Golf Club.  
Je hoeft geen lid te zijn van de ‘open’ 
golfclub om een balletje te slaan. De golf van 
Brasschaat is een groene oase van rust met 
prachtige eiken en mooie vijvers omgeven 
door beekjes. Als je in de morgen een rondje 
loopt, maak je kans reeën, een vos, reigers 
of wegspringende hazen te zien.

Een troef is dat iedereen samen kan golven. 
Het maakt niet uit of je goed of slecht speelt, 
je neemt het op tegen de golfbaan en niet 
tegen je medespeler. 

De beginnende golfspeler kan op de overdekte 
driving range zoveel balletjes wegslaan als hij/zij 
maar wilt. Eenmaal je op dreef bent, neem je de 
junior course. Negen makkelijke en korte holes. 
Voor de geoefende speler is er een prachtige 
9-holes-baan waar je deze uitdagende sport 
kan beoefenen.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
Op een golfclub maak je snel vrienden 
en in ‘The Country Club’ kan je, op het 
mooiste terras van Brasschaat, genieten 
van een lekker drankje en etentje.

Onlangs is de golf van Brasschaat verkozen 
tot de beste 9-holes baan van België.

Afspraak in de lente ‘op de 
course’…

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Het idee, langs de Miksebaan een golfbaan aan te leggen, 
kent Koreaanse roots. Mr. Park nam de uitdaging aan om hier 
een open golfterrein te starten. 
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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. #MGC naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op luxueuze 

huidverzorgingsproducten 

van MGC Derma 
Het merk is ontwikkeld door 

experts op het gebied van 

natuurlijke huidverzorging 

en ze hebben gebruik 

gemaakt van de meest 

hoogwaardige ingrediënten. 

win

 van België Bruist en van de glossy uit 

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

HAUTE COUTURE
Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de 

heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De 
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli 

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-
sliertjes op een spiesje. Voor wie het graag 

wat zoeter heeft, is de ‘Strike A Pose’ 
een aanrader. Dit is een lekkere mix van 

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.
Enjoy! www.stoli.com 

LEKKER PITTIG
Al sinds 1994 brouwt de Scheldebrouwerij 

heerlijke karaktervolle biertjes. Probeer eens het 
heerlijke biertje Oesterstout. Dit pittige biertje 

kent een zoete smaak door karamel. Ideaal voor op 
een terrasje tijdens de eerste zonnestralen!

 www.scheldebrouwerij.com

KLAAR VOOR 
ROKJESDAG

Dit voorjaar introduceert Wilkinson 
een nieuw lid uit haar Intuition-

familie: de Intuition Complete. 
Dit roze scheermes speciaal 
voor vrouwen heeft vijf Skin 

Perfect-mesjes en een slanke 
scheerkop, waardoor je nu nog 

makkelijker bij de lastig 
bereikbare plekjes komt. 

Zo zijn jouw benen, oksels 
en intieme delen in een 

handomdraai spring ready! 
www.wilkinsonsword.be

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.

SHOPPING/NEWS

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

MANNEN
MET BAARDEN

Het Britse mannenmerk Bulldog  
biedt een ruim assortiment aan 

mannelijke verzorgings-
producten. Mannen met baarden 

vinden het wel zo fi jn om hun 
baard goed te verzorgen. 

Bulldog heeft een 2 in 1 shampoo 
die aloë vera, kamille olie en 
groene thee extracten bevat. 
Zo kun jij met een frisse en 
verzorgde baard de deur uit.  
www.bulldogskincare.com 

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. #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 originele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.belgiebruist.be/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
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Op de hoek van de Duboislei-Verhoevenlei 
word je gul onthaald door het echte 
Brasschaatse duo Eva & Robi die al 
meer dan 20 jaar aan het roer staan 
van DéliFleur.
Wat begon als een bakkerij groeide 
al snel uit tot een echte buurtwinkel 
met charcuterie en belegde broodjes, 
dit allemaal van topkwaliteit aan een 
aangename prijs.

Maar wist je ook dat je bij Délifl eur terecht 
kan voor fototaarten, gevulde broden of 
ontbijtmanden?
Dagelijks worden er vanaf 06:45 vele 
brooddozen gevuld met sandwiches en 
pistolets, al dan niet met fruitsap of een 
watertje erbij. 
Ook een dampende kop koffi e 
voor onderweg met een surprise wordt met 
liefde gemaakt door Eva of Robi. 

Alle reden dus om eens langs te gaan bij 
DéliFleur!

Een vaste waarde maar nog steeds even 
bruisend. Zo kan je DéliFleur kort omschrijven. 

              de bakker met   
    parking voor de deur 
              de 

parking

Deli Fleur | Verhoevenlei 142, Brasschaat |  03/651.24.84 |  www.delifl eur.be

BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

    1 maart is in België 
  nationale complimentendag.
 Mensen die in maart geboren zijn, zijn volgens antropoloog 
 Gerhard Weber over het algemeen langer dan gemiddeld.
  Oudere huizen kennen vaak geen standaardmaten, 
    maatwerk is daarvoor de oplossing.
 Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 
 8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor  
 onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid. 
 Maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak 
  ‘maartse buien en aprilse grillen’.
  21 maart is het weer zover: het is lente!
 Met een maatwerkkast kun je invulling geven aan loze ruimtes  
 waardoor je de beschikbare ruimte optimaal benut.
   In het laatste weekend van maart wordt in de nacht van
  zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgezet.
 Lammetjesmaand is een van de vele bijnamen 
    van de maand maart.

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

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

info@fi ness.be  |  www.fi ness.be

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

Naast het uitgebreide assortiment 
corsetterie (inclusief grote maten) en 
nachtmode, is er ook altijd een ruime 
keuze aan badmode, kleedjes en 
homewear. Stijlvol, comfortabel en met 
respect voor ieders budget. En uiteraard 
hebben we ook een collectie voor heren!
Jong en trendy assortiment met bh’s 
vanaf € 50,-

Ruime keuze 

badmode voor 

2020 in beide 

winkels!
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Deuren en ramen op maat?

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

Onze stijlvolle smeedijzeren 
producten zoals ramen en (binnen)

deuren geven je woning, kantoor 
en andere (bij)gebouwen een 

exclusieve look. Dit kan zowel in 
klassieke, landelijke of strakke 

moderne woningen geïntegreerd 
worden. Wij hebben enkele 

standaardmaten in huis doch 
worden 95% van onze bestellingen 
op maat gemaakt na professionele 

opmeting door één van onze 
specialisten ter zake.

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 Ives Meulemans

Deuren en ramen op maat?

Deze maand gratis plaatsing van uw deuren t.w.v. € 150,-per deur
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van hannah®
Huidverzorging

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

Bredabaan 754, Brasschaat
0495 88 85 35
Shirly.elst@hotmail.com
www.schoonheidsinstituutshirly.com

Wie de huid regelmatig op de juiste manier laat onderhouden en tevens zelf thuis goed 
verzorgt, ziet er langer jong en vooral mooi uit. Bovendien geeft dit beduidend meer 

zelfvertrouwen. Als Hannah Huidcoach weten we als geen ander hoe dit te realiseren en 
geven we iedere huid een nieuwe kans.

Het gaat er niet om wat je voor de huid doet, 
maar wel hoe je dit doet! Hannah Hakze
Hannah is een uniek stappenplan voor de huid 
een uniek totaalconcept met als voornaamste 
doel: Effectieve en vooral duurzame 
huidverbetering voor iedereen!

Vrolijk pasen!

Gehaktballetjes met krieken

Spek met eitjes  |  Diverse beleg

Gerookte zalm  |  Diverse kazen

Divers brood  |  Ko� iekoekjes

Vers fruit  |  Chocomousse

Rijstpap

Volwassene incl. cava € 21

Volwassene zonder cava € 18

Kinderen tot 7 jaar € 10

Kinderen tot 12 jaar € 13

Dranken incl ko� ie, thee, water, 

(bruis/plat), vers appelsiensap en voor 

de kinderen chocomel en fristi

Luxe paasontbijtLuxe paasontbijtLuxe paasontbijt
12 en 13 aprilLuxe paasontbijt

Met een grote groep? Dan kunt u terecht in onze feestzaal (max. 40 personen). Al vanaf € 37,- p.p. all-in! 
Beauvoislaan 104, Kalmthout  |  03 294 8988  |  0474 69 28 58  |  info@denbosduin.be  |  www.denbosduin.be

Vanaf heden 
weekmenu vanaf € 14,50!

Zie Facebook

Enkel op reservatie
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Jong en oud amuseert zich op 
Het Schlagerfestival en trekt 
jaarlijks in groten getale (meer en 
meer verkleed) naar de Ethias 
Arena voor een onvergetelijke 
avond of namiddag. In 2020 viert 
Het Schlagerfestival zijn 15-jarig 
bestaan met een liveband, een 
indrukwekkend podium in het 
midden van de zaal, dansers en 
opnieuw een schare indruk-
wekkende artiesten. Van 27 maart 
tot en met 4 april kan er weer 
luidkeels meegezongen worden met 
tal van tophits van Willy Sommers, 
Wim Soutaer & Charles Van 
Domburg, De Romeo’s, Jan Smit, 
Christoff, Raymond van het 
Groenewoud, Bart Kaëll, Yves 
Segers en Laura Lynn.
Meer informatie op 
www.hetschlagerfestival.be

 AGJE UIT
HET SCHLAGER-
FESTIVAL 2020

BOEKJE LEZEN VERSMACHTEND VERLANGEN
De 18-jarige Jennifer is klaar voor een avond 
met haar vriendje Jason. Ze hebben het rijk 
voor zich alleen, want haar ouders komen 
pas de volgende dag terug van vakantie. De 
volgende ochtend vinden Jennifers ouders 
het vreselijk verminkte lichaam van Jason, 
badend in bloed. Van Jennifer ontbreekt elk 
spoor. Voor rechercheurs Nadia Mendonck 
en Dirk Deleu start een race met ongelijke 
kansen. De enige aanknopingspunten zijn 
een onheilspellend briefje en een pakket 
met een misselijkmakende inhoud. Zijn er 
gestoorde grappenmakers aan het werk of 
moeten ze jacht maken op een seksueel 
roofdier dat hen altijd een stap voor lijkt te 
blijven? VERSMACHTEND VERLANGEN is 
nu verkrijgbaar in de boekhandel.

What you can’t see can hurt you. Elisabeth 
Moss is te zien in een angstaanjagend verhaal 
over obsessie. Als de gewelddadige ex van 
Cecilia Kass (Elisabeth Moss) zelfmoord pleegt 
en haar een groot deel van zijn vermogen 
nalaat, vermoedt zij dat hij zijn dood in scène 
heeft gezet. Na enkele bizarre toevalligheden 
met dodelijke afl oop realiseert Cecilia zich dat 
de levens van haar vrienden en familie in 
gevaar zijn. Langzaam begint Cecilia door te 
draaien, terwijl zij wanhopig probeert te 
bewijzen dat zij achterna gezeten wordt door 
iemand die door niemand gezien kan worden. 
THE INVISIBLE MAN is vanaf 4 maart te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE INVISIBLE MAN

Vicky Devr iese

Yoek 
Fashion

de kleding die 
elke vrouw 
vertrouwen geeft!

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61
xtra.vicky@skynet.be

“Bij Damesmode Xtra ga je met een tevreden gevoel naar huis.
We hebben voor ieder wat wils: ook voor dames met een maatje meer”, 
zegt de enthousiaste zaakvoerster Vicky Devriese.

Ongeziene eenmalige grootste Yoek actie van25 maart t/m 4 april 2020

Ook zin in persoonlijk advies op maat? 
Dan ben je bij Damesmode Xtra aan het 
juiste adres. Spring gerust eens binnen!

23



Alle osmose & trad itionele materialen

Bezoek onze webshop www.osmoservice.beBreng de kortingscode in BRUIST voor 5% korting. (niet op osmosewater, lopende bestellingen, reparatie)Of breng dit boekje mee en ontvang ook je korting in onze winkel.

BRUISENDE/ZAKEN

Wij zijn vooral 
gespecialiseerd in het 
“osmose wassen”. 
Wat is nu juist “Osmosewater”?
Dit is 99,8% gezuiverd water of bijna 
vergelijkbaar met gedestilleerd 
water, weet Natascha van 
Osmoservice ons te vertellen. Alle 
zouten, kalk, zink, nikkel, mangaan, 
ammonium en andere 
onzuiverheden worden uit het water 
gefi lterd door het onder hoge druk 
en door een speciaal membraan met 
heel fi jne gaatjes te stuwen. Doordat 
alle zouten en mineralen er uit zijn 
gefi lterd, is het niet geschikt als 
drinkwater. Maar voor zowat alle 
schoonmaakdoeleinden is het de 
perfecte oplossing. Doordat het 
water ZO ZUIVER is, wil het terug 
vuil opnemen en zo verkrijgt u de 
reinigende werking. 
Voor de particulieren die leven 
onder het motto ‘alles wat we zelf 

Alle osmose & trad itionele materialen
Nu de donkere maanden stilletjes verdwijnen en plaats maken voor een streepje zon, 
kijken we graag eens door onze grote ramen naar buiten. Maar de zichtbaarheid wordt 
beperkt door de winter vervuilde ramen, en dus moet er gepoetst worden. Want propere 
ramen geven u een ordelijk en goed gevoel. En met de juiste materialen en uitleg van 
OSMOSERVICE is dit geen probleem en zo gebeurd!

doen, doen we beter’, heeft OSMOSERVICE de oplossing. Zowel voor de 
traditionele poetsmaterialen als systemen met osmosewater. Heeft u graag 
poets materiaal van een goede en professionele kwaliteit, bv. UNGER of 
ETTORE, dan kan u bij ons terecht en verkrijgt u eveneens de uitleg die u 
wenst over hoe de materialen optimaal te gebruiken.

Osmose Trolly
Voor u hebben we speciaal een trolley ontworpen waarmee u zelf 
met osmose zoals de professionele ramenwasser uw ramen, 
rolluiken, pergola’s of uw wagens, mobilhome en 
caravans  kan wassen zonder strepen na te laten of 
halsbrekende toeren te moeten uithalen om deze 
traditioneel te wassen. Spendeer geen volledige dag aan het 
wassen van uw ramen of wagenpark, maar doe dit met onze 
trolly met borstel en osmosewater en u bent binnen een 
paar uurtjes klaar.

Nieuwe Webshop & open deur
Indien u interesse heeft in zowel traditionele materialen of 
onze osmosetoestellen, kom zeker eens langs in onze 
winkel voor een demo of bekijk en bestel onze producten 
via onze nieuwe webshop www.osmoservice.be, schrijf u in op de 
nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
promotie’s.

Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  |  www.osmoservice.be
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Bandenservice Maco  |  Heiken 3A te Brecht  |  03/313.54.55     info@maco.be  |  www.maco.be

Klaar voor het voorjaar?

MACO, UW PARTNER IN:
 

BANDEN NIEUW & OCCASIE
VELGEN 

UITLIJNEN
BATTERIJEN

SNEEUWKETTINGEN
RUITENWISSERS

THULE FIETSDRAGERS
THULE DAKKOFFERS & 

DRAGERS
H&R SPACERS & 

VERLAGINGSVEREN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bruist advertentie - Steven De Smet - met snijtekens.pdf   1   6/02/20   16:41
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1. Clay And Glow Mask, € 26,50  www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99  www.etos.com

3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05  www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,-  www.guerlain.com

 5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95  www.medik8.be
6. kissed by mist front van essie, € 9,99  www.essie.be

Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en 
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat 
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je 
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.Lentekriebels

BEAUTY/NEWS

10

11 12

9

8

7

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95  www.etos.com
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95  www.cowboysbag.com

9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14  www.lancome.com
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,-  www.payot.com

11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.com
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99  www.essence.eu
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€ 250 KORTING OP UW BEHANDELING*

Haartransplantatie: 
iets voor u?
Maar liefst 70% van de mannen wordt getroffen door haaruitval en kaalheid. Gelukkig is 
er een steeds toegankelijkere manier om te voorkomen dat u kaal wordt. Bij haarkliniek 
Transhair hebben we verschillende soorten haartransplantaties die uw haarlijn en 
zelfvertrouwen herstellen. Op onze consultlocaties in Antwerpen en Gent geven we u 
graag advies over de beste behandeling voor u!

Graag vertellen onze adviseurs op onze 
consultlocaties in Antwerpen en Gent u  
meer over de mogelijkheden. 

Voor meer informatie over ons en onze 
behandelingen verwijzen we u graag naar 
onze website www.transhair.nl. Graag tot 
ziens bij Transhair!

Overweegt u een haartransplantatie?

OP VERTOON VAN DIT MAGAZINE KRIJGT U 

250 euro korting* 
OP UW BEHANDELING

Transhair 
Nederland
Wolput 30
5251 CG Vlijmen

Transhair 
Antwerpen
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen

Transhair 
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl 
073 - 68 47 311

* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.
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graag advies over de beste behandeling voor u!
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* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.
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NIEUW

Uw bezoek aan Holland Casino Breda krijgt nog meer cachet met een smaakvolle 
beleving in ons restaurant. In maart en april kunt u elke maandag genieten van 

de Maandag Special, 2x een hoofdgerecht voor de prijs van 1. 

DE VOLGENDE MAANDAG SPECIALS WORDEN 
GESERVEERD TUSSEN 17.00 & 21.00 UUR:

Elke 1e maandag schnitzel 

Elke 2e maandag sliptong

Elke 3e maandag spareribs

Elke 4e maandag kreeft

De 5e maandag in maart mosselen

Kom smaakvol dineren in Holland Casino Breda.
Vooraf reserveren is gewenst via 0031 - 76 5 251 100. Eet smakelijk!

Niet geldig in combinatie met andere acties. Zolang de voorraad strekt.

MAART & APRIL
BREDA

SMAAKVOL 
GENIETEN

MAANDAG 
2 = 1 SPECIAL

2 = 1 ELKE MAANDAG EEN 
ANDER HOOFDGERECHT

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

HC_BRE_MAANDAG-SPECIAL_ADV-BRUIST_IS_SPREAD_2x162x162_BE_v2.indd   All Pages 29-01-20   17:30
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DO IT 
YOURSELF!

Wil jij ook zelf kleding (leren) maken? Op www.belgiebruist.be vind je ongetwijfeld 
een ondernemer in jouw regio die je hierbij kan helpen.

‘Do it yourself’, oftewel DIY, is hipper dan ooit. Steeds meer mensen kiezen ervoor 
om zelf dingen te maken. Zo ook kleding. Want waarom kleding kopen als je ook zelf 

unieke kleding kunt maken?

BRUIST/LIFESTYLE

Misschien zie je bij het zelf maken van kleding 
meteen het beeld van je moeder of oma achter de 
naaimachine voor je. Vroeger was het namelijk veel 
normaler om zelf je garderobe te maken. Een trend 
die nu weer een ware opmars beleeft, mede doordat 
duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Oefening baart kunst
Zelf kleding maken is daarnaast ook gewoon 
ontzettend leuk. En helemaal niet zo moeilijk als je 
misschien denkt. Als je met een simpel patroon begint 
en de lat in eerste instantie niet te hoog legt, zul je zien 
dat je het naaien al snel onder de knie krijgt. Oefening 
baart kunst! Mits je goede patronen hebt natuurlijk, 
maar die zijn tegenwoordig heel eenvoudig online 
te vinden, in speciale tijdschriften en natuurlijk bij 
handwerkwinkels. Keuze genoeg, dus er zit vast wel 
een patroon naar jouw wens bij. En het leuke is: je 
kunt dit nog helemaal eigen maken door de stof (en 

de fournituren) die je kiest. In één kleur of met een 
vrolijk printje, maar net wat jij mooi vindt.

Unieke kleding op maat
Het lijstje benodigdheden om voor de eerste keer aan 
de slag te gaan, is gelukkig ook niet heel uitgebreid. 
Natuurlijk heb je het patroon en geschikte stof nodig 
en ook een naaimachine is handig, tenzij je alles met 
de hand wilt doen. Daarnaast is het zeker ook aan 
te raden om een goede stofschaar aan te schaffen, 
eventueel een klein schaartje, patroonpapier, garen, 
spelden en naalden, kleermakerskrijt en een meet-
lint. En dan ben je er eigenlijk al wel. Natuurlijk heb
je nog tal van andere gadgets, maar die kun je 
wellicht beter in een later stadium aanschaffen. Eerst 
maar eens zien of dat zelf kleding maken ook echt 
iets voor jou is. Is het antwoord daarop ‘ja’? Dan loop 
jij binnenkort in unieke kleding, geheel op jouw maat 
gemaakt.

Nieuwe kleren?  
Maak ze gewoon zelf!
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Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, Stabroek   

0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be

In de schaduw van het fraaie 
kasteel van Stabroek en gelegen 
langs drie wandelpaden biedt 
restaurant-brasserie ’t Koetshuis een 
schitterende locatie om even halt te 
houden. Met zijn uniek historisch 
kader vormt het een innemend en 
ontspannen aanmeerpunt om op 
adem te komen en te genieten van 
de schitterende omgeving.

De keuken van ’t Koetshuis is 
zowel gericht op wandelaars die 
met iets klein lekker snel terug op 
krachten willen komen of met een 
smakelijk biertje willen bijtanken, 
als op lekkerbekken die uitgebreid 
willen tafelen. Het concept? 
Eerlijke keuken, pure ingrediënten, 
wisselende suggesties en een 
ongedwongen sfeer.

Als troefkaart beschikt ’t Koetshuis 
over een rustig en ruim terras dat de 
exclusieve locatie extra cachet geeft.

Een gezellige 
oase van rust

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 dan stellen we 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 fl eurig lijstje? Bij Kwadraat 
heeft u een ruime keuze voor alle soorten werken.

Een lijst maakt het werk

WIJ ZIJN 
VERHUISD!
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

In deze nieuwe rubriek vertellen adverteerders aan de 
hand van vijf vragen hoe ze de samenwerking met 

Bruist ervaren. Deze maand met Inge van der Gaag die 
met Tandprothetische praktijk I.A. van der Gaag al jaren 

te vinden is in onze glossy magazines. Deze trouwe 
klant is zeer tevreden over onze samenwerking en daar 

zijn wij op onze beurt erg trots op!

Met 37 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist een succesvolle formule in diverse regio’s in 
Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien naar minstens vijftig edities. Onze visie is: 
ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, waardoor de naamsbekendheid omhooggaat. 
Daarom komen de ondernemers in onze magazines en op onze website op een unieke manier aan het 
woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren in Bruist? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Loes heeft mij heel wat jaren geleden benaderd. Ik vond 
haar een leuke meid en zodoende trok ze mij al vrij snel 
over de streep. Daarbij was ik zelf ook heel enthousiast 
over het magazine. Er ontstond al snel een goede 
samenwerking.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij Bruist?
Ik vind het magazine inhoudelijk sterk, je stopt hem 
makkelijk in je tas door het formaat en je leest de 
stukken makkelijk weg. Daarbij is het magazine bijna 
overal te vinden. Dankzij de diverse onderwerpen en 
leuke recepten is het blad ook erg vrolijk. Het blad past 
goed bij mij als persoon en is erg nuttig voor mijn 
praktijk.

Inge van der Gaag 

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
Met onze samenwerking ben ik superblij. Ik kan fi jn afspraken 
maken, omdat ze nakomen wat ze mij beloven. Daarnaast 
helpt Bruist mij ook met mijn persoonlijke marketing. Een 
extra service waardoor ik de samenwerking nog meer 
waardeer. 

Wat heeft adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Er zijn veel nieuwe klanten naar mij toegekomen die daarbij 
vertelden dat ze me hadden ontdekt via het magazine. Ook 
vinden veel bestaande klanten het leuk om mij in het blad 
tegen te komen. Al met al zorgde Bruist voor veel meer 
naamsbekendheid.

Zou je Bruist aanbevelen? 
Jazeker! Zoals ik net toelicht, hebben de advertenties in de 
magazines van Bruist mij veel opgeleverd. Daarbij kan ik me 
focussen op mijn werk binnen de praktijk, omdat Bruist 
advertenties voor mij publiceert. Ieder zijn specialiteit: ik ben 
goed in protheses en Bruist in advertenties!

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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Stress! Dat is voor veel mannen de eerste fase als ze horen dat ze voor het eerst 
vader gaan worden. Want HELLUP, hoe doe je dat, een goede vader zijn? En hoe 

help je de moeder van je kind door die negen maanden heen?

HELLUP… 
ik word vader!

MAN/CAVE

Wees gerust, je bent niet de eerste die in paniek raakt en 
zeker ook niet de laatste. Er komt ook heel wat op je af, maar 
gelukkig heb je (in de meeste gevallen) een paar maanden 
om aan het idee te wennen en om je voor te bereiden op de 
grote dag. 

Babykamer
Be prepared! Wacht dus niet tot het allerlaatste moment 
met  het afmaken van de babykamer, maar zorg dat die 
ruimschoots op tijd klaar is. Een kindje kan nu eenmaal wat 
eerder komen dan gepland en als die kleine er eenmaal is 
en je druk bent met luiers verschonen, dan heb je echt geen 
tijd (en zin) meer om nog al die klussen te moeten doen.

De zakelijke kant
Wat ook belangrijk is, is de ‘zakelijke kant’ van het krijgen van 
een baby. Het regelen van kraamverlof en ouderschapsverlof, 
maar zeker ook het erkennen van het kind, mochten jullie 
niet getrouwd zijn. Zorg dat je ook dat soort dingen op tijd 
geregeld hebt. Maar het allerbelangrijkste is nog: geniet! Je 
wordt immers maar één keer voor het eerst vader.

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

M A A N D M E N U  M A A R T

gerookte eendenborst met appel en peperkoek
of

kroketje van ham en witlof

osso bucco van zeeduivel
of

coq au vin

cheesecake met witte chocolade en framboos

Kom proeven!Slechts € 38,-



Je kunt kiezen voor half board. Dat wil zeggen 
inclusief ontbijt en diner. Ondanks dat het hotel 
volgeboekt is, merk je de drukte niet. Dit geeft een 
zeer relaxed gevoel en het personeel is overal 
supervriendelijk. Bij het zwembad zijn er genoeg 
bedden. Tevens zijn er tweepersoons Bali bedden te 
huur inclusief Cava Sangria.

Garbi Chill Out Lounge en tevens restaurant, ligt 
aan het strand en heeft een spectaculair uitzicht op 
zee. Tijdens de lunch genieten wij van geweldige 
gerechten. Een populair gerecht is de Poke Bowl. 
Daarnaast heeft dit restaurant een aparte bar voor 

Hotel Garbi, het viersterrenhotel aan Playa d’en Bossa, het populaire strand 
van Ibiza. ‘Garbi’ betekent letterlijk ‘zuiver’. Het hotel heeft dan ook een hippe, 

moderne en frisse uitstraling. Je hebt keuze uit standaardkamers, superior, 
suite en premium suite met bubbelbad en uitzicht op het strand. Met ons 

gezin verblijven wij er twee weken. 

Ervaar het echte Ibiza 
bij HOTEL GARBI

cocktails maar ook gezonde smoothies. In de avond 
is er live muziek of speelt er een DJ.

Het hotel heeft een Spa en gasten kunnen gratis 
gebruikmaken van het binnenzwembad en sauna. 
Daarnaast biedt het hotel ook diverse schoonheids-
behandelingen, yoga en massages. Hotel Garbi is 
verder de perfecte uitvalsbasis om de rest van het 
eiland te verkennen. Discotheken zoals Ushuaia en 
Hi Ibiza zijn op loopafstand te vinden. 
Wij hebben ontzettend genoten van ons verblijf bij 
Hotel Garbi. Het is dus zeker een aanrader.
Marcel, Lea, Tessa & Lidyano

Kijk voor meer informatie op www.hotelgarbi-ibiza.com

KOMENDE ZOMER ZIJN 
WE WEER VAN DE PARTIJ!

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

BRUISEND/BEZOEK



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

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

6 - 14 maart

ENTHOUSIASTE
DEELNEMER

GRATIS GRATIS GRATIS 
GOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAGGOODIEBAG
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Alles voor 
de creatieve 
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles 
over naaien en breien! 

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat! 

In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be Bredabaan 160, 2930 Brasschaat  |  03 434 05 48  |  info@lalibelle.be  |  www.lalibelle.be

Joaillerie
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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-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de 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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LASEREN IS 
MEESTAL PERMANENT, 
MAAR WERKT NIET 
BIJ IEDEREEN

De ernst van het probleem verschilt van persoon tot 
persoon. De een heeft slechts enkele ongewenste 
donshaartjes terwijl de ander last heeft van 
opvallende, dikkere en donkere haren. En of het haar 
dan ook daadwerkelijk ongewenst is, hangt ook weer 
van de persoon af. De een kan er prima mee leven, 
de ander schaamt zich erdoor.

Scheren
Is de haargroei echt extreem en wil je ervan af, dan is 
het aan te raden om een afspraak te maken bij je 
huisarts die je vervolgens kan doorverwijzen naar 
een specialist. In de wat minder extreme gevallen 
kun je vaak zelf de strijd tegen de haren aangaan. 
Daarvoor bestaan verschillende methodes waarvan 
scheren nog wel de bekendste (en meest gebruikte) 
is. Nadeel hiervan is echter dat de haren snel terug 
groeien en dan meestal hard en stug aanvoelen. Niet 
de meest geschikte methode dus voor alle plekken 
op je lichaam…

De strijd tegen 
ongewenste haren

Veel mensen hebben last van ongewenste haargroei, oftewel haargroei op plekken 
waar ze dat liever niet zouden hebben. Iets waardoor sommige mensen zich onzeker 

kunnen voelen. Maar gelukkig ook iets waarvoor diverse oplossingen zijn.

Waxen
Als alternatief kiezen veel mensen voor waxen. Voordelen 
hiervan zijn dat het haar langer wegblijft, dunner 
terugkomt en je ook geen last hebt van scheerbultjes. 
Bovendien hoef je het niet per se zelf te doen, maar kun 
je ook naar een salon gaan om je professioneel te laten 
waxen. Nadelen zijn dat waxen niet geheel pijnloos is en 
dat je ook een iets grotere kans hebt op ingegroeide 
haren dan bij scheren.

Laseren
Andere ‘oplossingen’ zijn bijvoorbeeld het gebruik van 
ontharingscrèmes, epileren, bleken en harsen. En 
natuurlijk het permanente alternatief: laseren, waarvoor 
tegenwoordig steeds meer mensen kiezen. Bij het laseren 
worden de cellen van de haarwortel zo beschadigd dat er 
geen haar meer kan groeien, oftewel: het resultaat is 
meestal blijvend. Laseren werkt echter niet altijd even 
goed bij mensen met blond of rood haar. Zij kunnen dus 
beter voor een van de andere oplossingen kiezen.

BRUIST/BODY&MIND

Heb jij ook last van ongewenste haargroei? Kijk dan eens op www.belgiebruist.be. 
Hier vind je vast wel een specialist in jouw regio die je van je probleem af kan helpen.
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078 – 61 36 011
info@hoteldordrecht.nl
www.hoteldordrecht.nl 

HOTEL 
DORDRECHT

Hotel Dordrecht is gevestigd in een 
gerestaureerd historisch herenhuis. U 
vindt het sfeervolle ontbijtrestaurant 
in de oorspronkelijke, historische 
ambiance. Schilderijen van de 
beroemde Dordtse meester Frans 
Lebret maken het plaatje af.

’s Morgens geniet u 
van een uitgebreid 
Engels/Amerikaans of 
continentaal ontbijt. 
’s Avonds wordt in 
de gezellige bar een 
scala aan drankjes 
geschonken, waaronder 
75 soorten whisky. Bij mooi weer 
neemt u plaats op het terras van 
het hotel.

In het hele hotel heeft u gratis 
WiFi en er is volop gratis 
parkeergelegenheid. De kamers 
zijn voorzien van een tv, minibar en 
thee- en koffi efaciliteiten. Sommige 
kamers hebben een balkon.

Het hotel bevindt zich op 10 
minuten lopen van het centrum en 
van het treinstation van Dordrecht. 
Met de auto bent u in 25 minuten 
in het centrum van Rotterdam. 
Het Nationaal Park De Biesbosch 
bevindt zich op 30 minuten fi etsen.

Overnachting incl. ontbijt 
en gratis parkeren bij 
inlevering van deze 

advertentie

€ 20,-
korting p.k.p.n 

BRUIST DEAL

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

Garage met 
familiale sfeer
Wij zijn een familiale garage die al vele jaren gekend is in de 
regio, met de naam Gwijde. Van generatie op generatie geven 
we onze kennis door. Zo willen we ons familiaal karakter blijven 
behouden. Het onderhouden van Japanse merken (o.a. Mazda, 
Suzuki en Isuzu) willen we ook behouden.

Onze kennis in de Japanse merken is zo enkel groter geworden. Ons 
oorspronkelijk merk was Nissan, waarin we 50 jaar ervaring hebben. 
Maar we willen iedereen verder helpen, andere merken zijn dan ook 
zeker welkom voor onderhoud, herstellingen of carrosserie.

Wij gaan samen met u op zoek naar de gepaste wagen volgens uw 
wensen en budget.  Een overnameprijs, een recyclagepremie of de 
conditie's gaan we samen bespreken.

WIE ZIJN WIJ?

Auto’s en techniek zit bij ons 
in ons bloed, heel de familie is 
terug te vinden in de garage; 
ouders, kinderen, schoonzoon, 
kleinkinderen en aangenome 
kinderen.  Zoals bij velen, gaat 
ook bij ons de kennis en de passie 
over van generatie op generatie.

We zorgen voor u en uw wagen, 
met hart en ziel. U bent ook een 
deel van onze familie.

Als familiale garage van de regio zorgen we voor:
- persoonlijk contact
- bespreken en overlopen wat u wenst
- wederzijds begrip en respect
- zoeken naar de gepaste oplossing / match voor u
- het rijden naar de technische controle
- geen onverwachte rekeningen, we bespreken het samen
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Onze behandelingen  houden rekening met uw 
 individuele huidaandoening en uw persoonlijke 
wensen en behoeften.

Speciaal ontwikkelde verzorgingsrituelen,  uitgevoerd 
door zorgvuldige handen, zorgen voor een zijde-
zachte, gelijkmatige huid in het gezicht, stralend 
mooie ogen, een strak decolleté, een zachte huid  
over het hele lichaam en grenzenloos welzijn. Het 
gebruik van echte planten in de producten van Phar-
mos Natur en in onze behandelingen zorgt voor een 

Green Luxury
voor uw 
schoonheid
en uw welzijn.

De Waterviolier
Natuurlijke schoonheidszorgen
Leemputweg 63, 2930 Brasschaat
03 448 14 38

bijzondere ervaring. Dat ziet en voelt u  meteen. 
Want uw huid wordt intensief voorzien van vocht 
en rijke actieve ingrediënten en effectief verzorgd. 
Uw levensenergie komt weer op gang. Frisheid en 
vitaliteit  stromen door uw hele lichaam.
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Bredabaan 485 - 487, Brasschaat

WIJ VERHUIZEN!!!

Vanaf half april vind je ons op onze nieuwe locatie
Kloosterstraat 60 , Antwerpen

info@fer-fou.be  |  www.fer-fou.be

Wij kijken er alvast naar uit om u binnenkort te 
mogen verwelkomen in de nieuwe bijzondere 

wereld van FERFOU Antwerpen!
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HOROSCOOP

Wat gaat maart ons brengen?
Ram 21-03/20-04
Je kunt goed nieuws verwachten. Eindelijk 
begin je te bloeien. Voorkom te veel fantasie 
en blijf met beide benen op de grond.

Stier 21-04/20-05
Geen wonder dat je in een goed humeur 
bent. De sterren hebben een zeer sterk en 
positief effect op jou. Maak er goed gebruik 
van en geniet van jouw dag.

Tweelingen 21-05/20-06
Denken betekent nog geen weten. Onthoud 
dit goed. Het is geen goed idee om een 
gevecht te beginnen als je de gegevens niet 
hebt geverifi eerd of onderbouwd.

Kreeft 21-06/22-07
Als mensen in jouw omgeving niet actief 
zijn, wees dan niet bang om alleen te gaan 
sporten. Jij hebt een tempo dat bij jou past. 
Misschien ontmoet je wel een nieuwe 
sparringpartner.  

Leeuw 23-07/22-08
Wanneer je over straat loopt, moet je je ogen 
openhouden. Je weet nooit wanneer je een 
interessant persoon tegenkomt. Het zou 
beslist jammer zijn als je die mist.

Maagd 23-08/22-09
Na een tijdje zul je zien dat het leven leuk is. 
Misschien heb je de afgelopen dagen te veel 
moeite gedaan voor je werk of andere 
verplichtingen. Zet je zorgen opzij, ontspan.

Weegschaal 23-09/22-10
Het is volkomen normaal dat je soms niet 
weet wat je wilt, of dat jij je niet zeker voelt. 
Maar je moet altijd proberen het op te lossen.

Schorpioen 23-10/22-11
Mensen rondom jou spreken erg positief 
over je. Je hebt de laatste tijd echt 
geprobeerd om een goede vriend te zijn. 
Nu word je beloond met nieuwe contacten.

Boogschutter 23-11/21-12
Het feit dat je dingen vergeet is niet zo erg. 
Dat overkomt ons allemaal, wees alleen 
voorzichtig dat je geen belangrijke 
gebeurtenis mist.

Steenbok 22-12/20-01
Gebeurt het van tijd tot tijd dat je een 
revolutionair idee hebt, maar dat je het niet 
kunt formuleren of realiseren? Dat zal nu 
veranderen. De sterren wensen je het beste.

Waterman 21-01/19-02
Als het niet mogelijk is om de ernst van de 
situatie in te schatten, neem dan geen 
overhaaste beslissingen. Vooral nu moet jij 
je niet haasten.

Vissen 20-02/20-03 
Vissen hebben veel werk en familie-
activiteiten waardoor ze geen tijd 
overhouden voor andere dingen. In maart 
wordt het echter tijd om prioriteiten te 
gaan stellen.

Vissen
In maart wordt 
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om prioriteiten 
te gaan stellen.
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De Melkfabriek
Bruinevisstraat 32

4611 HJ Bergen op Zoom (NL)

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

BEHANDELRUIMTE

ALL-INCLUSIVE 395,-

v.a.

U huurt bij Easyspaces niet 
alleen een behandel-
ruimte, u kunt daarnaast 
gebruik maken van de WiFi, 
de vergaderruimtes, koffie en 
thee. Alle servicekosten en 
overige huisvestigingskosten 
zijn verrekend in de huur.

Er worden dus GEEN extra 
kosten in rekening gebracht.

Hele mooie behandelruimte te huur!
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Keurslager De Meulder is de ganse week 
doorlopend open, behalve op donderdag. 
Op zon- en feestdagen steeds tot 12u30.

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


Brasschaat-centrum 

Wat is er nu gezelliger dan de barbecue aansteken en samen 
met familie en vrienden de lekkerste gerechten grillen?

Bij ons kunt u terecht voor de heerlijkste steak, Wit-Blauw van eigen bodem of 
buitenlands. Vers of gerijpt. Wij zijn dé specialist van Antwerpen-Noord voor de 
gerijpte entrecote, met of zonder been.

Een groot assortiment worstjes, brochettes en gemarineerde lekkernijen.
Naast het vlees is er ook een groot gamma verse groentesalades, pastaschotels en 
sauzen. Ontdek ze in de toonbank.

De specialist barbecue…?
Keurslager De Meulder 

Geen zin om zelf te bakken? We hebben een gans team van ervaren 
bakkers die het maar al te graag van u overnemen. Vraag naar onze 
voorwaarden en we werken samen met u een gepersonaliseerd 
voorstel uit.

Huur wat extra koelte

De voordelen zijn: 
- werkt op 220V netstroom 
- kan vervoerd worden met rijbewijs B 
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw 
 eigen koelkast 
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen

Heb je geen trekhaak, dan bieden wij 
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kan je 
deze huren? 
Je kan deze per dag, per weekend, 
per midweek, per week, per maand 
of zelfs langdurig huren.
Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Vanaf nu beschikken wij over 
2 koelaanhangwagens. 
Namelijk 2 formaten: een van 7 m³ 
en een van 5,25 m³.
Mochten er toch nog vragen 
zijn, aarzel dan niet ons te 
contacteren!

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, tuinfeest, 
communie- of lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest 
of babyborrel en voor 
evenementen en braderijen.

Rekken 

zijn vanaf 

nu ook 

verkrijgbaar!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be
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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

Keramische vloertegels 
of natuurstenen vloeren? 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij het inrichten 
van een badkamer komt er 
nogal wat kijken.

Bent u op zoek naar een 
degelijke en schitterende 
parketvloer of reeds in de 
‘parketvloer kiezen’-fase, dan 
bent je bij Mattheeussen 
vloeren aan het juiste adres!

Ook u wil zolang mogelijk 
thuis blijven wonen? 
Vervang het bad voor een 
inloopdouche en geniet 
van de extra ruimte en 
mogelijkheden.

Vloeren Parket Badkamers

Laat je inspireren door 
onze mooie vloeren!

Grote toonzaal waar u 
de tegels kan voelen 
en ervaren

Vakmanschap met 
oog voor detail

Nauwkeurige meting 
ter plaatse

Overzichtelijke offerte 
zonder bijkomende 
kosten

Waarom 
Mattheeussen?

We zijn een laagdrempelige studio en bieden yoga aan
voor iedereen tussen 5 en 99 jaar. Actieve en passieve
vormen, sportieve of meditatieve vormen. Je kan het zo
gek niet bedenken, er is altijd een yogastijl die bij jou past. 
Misschien wil je wel eens in de doeken hangen? 
Pure krachttraining vind je dan weer in onze pilates, de
fi tbarre en de nieuwe Yogiryalessen.
Meer energetisch werken doe je in de Qigong.

Wees welkom en ENJOY!

Superoriginele sweaters in verschillende kleuren 
‘LOTTETLOS’ nu te koop in onze shop.

Op zoek naar 
manieren om te 
ontspannen en 

gezond te blijven? Dan 
is yoga misschien iets 

voor jou! Voorbij de 
waan van de dag – 

even onthaasten. 
Laat de spanning 

van je afglijden en 
versoepel je lichaam. 

de Yogastudio
AANBOD

Zachte hatha yoga 

Hatha yoga 

Yin yoga 

Yogalates 

Ashtanga yoga 

Vinyasa yoga 

Aerial yoga

Junioryoga 

Qigong

Pilates

Fitbarre

Rugyoga

Yogirya

NIEUW!

Core and back

Hatha yoga op 

woensdagavond 

Yogalates op 

donderdagavond

Kapelsesteenweg 318 2930 Brasschaat  |  info@deyogastudio.be   |  www.deyogastudio.be 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM
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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!

Ma t/m vr 06:30 - 18:00
Za van 07:00 - 17:00
Zon- & feestdagen 07:00 - 13:00
Donderdag sluitingsdag

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat  |  03/337.15.44    brasschaat@vanopstal-vanboxel.be

VROLIJK PASEN!

03/337.15.44    brasschaat@vanopstal-vanboxel.be    brasschaat@vanopstal-vanboxel.be

Al onze fi guren zijn gemaakt 
met Callebaut chocolade

Ook lactose- en suikervrije chocolade verkrijgbaar

Heerlijke 

eieren met 

lint en 

bolletjes!

PILATES AND MORE...
Oude Baan 125, Brasschaat

+32 472 96 03 23
pilatesandmore@hotmail.com

www.pilatesandmore.biz

BEWUST MET 
JE LICHAAM 

OMGAAN

PILATES & YOGASTUDIO 
WITH AN ATTITUDE!

10% KORTING OP ALLE 
KAARTEN EN ABO’S OP 
VERTOON VAN DEZE 
ADVERTENTIE

GEEN 
RESERVERING 

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

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

 Beauty Artist

Areola (tepelhof)
Een zeer dankbare en 

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

de taart…

Brow art
Microblading/haistroke: 

een uiterst fi jne hairstroke 
techniek door middel 

van een manuele pen of 
machinaal. Deze techniek kan 

gecombineerd worden met 
schaduwtechnieken.

Eyedesign
Deze techniek is het zetten 

van een ultrastrakke eyeliner… 
van het intensifi ëren van de 

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

Brow art
Areola (tepelhof)

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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Iedereen wil er strak, fi t & slank 
uitzien. Jammer genoeg verlies je bij 
ieder jaartje op de teller terug wat 
spiermassa.

Hoe minder spiermassa, hoe sneller 
je bijkomt.

Op lange termijn vertaalt zich dit in 
het sneller vermoeid geraken door 
een bezoekje van uw kleinkinderen, 
rugklachten, stijve spieren,...

Met E-Fit verstevigen we uw 
spieren.

Doordat de spieren beter verstevigd 
zijn, krijgt u minder ontstekingen, 
een beter afweersysteem en bent u 
SLANKER, STRAKKER & FITTER!

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

Ook voor 60+

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

BOEK NU UW 
PROEFSESSIE!

www.fitenhealthy.be

Fit & Healthy

Gigi-V Beauty de Luxe  |  Eigenaren Alain en Gigi  |  03.651.55.00 - 0496.11.81.91  |  Bredabaan 438 Brasschaat

ZONNESTUDIO GIGI-V
• Ergoline toestellen
• Steeds nieuwe lampen
• Huidtype test
• Nauwkeurige begeleiding 
• Australian Gold producten

Verder kan u nog steeds terecht 
in ons schoonheidssalon voor 
gelaatsverzorgingen, gellac, 
ontharingen en spraytans van 
Moroccan-tan.



GRATIS fl esje 
collagendrink bij 

aankoop vanaf 30 €

Actie geldig tot 01/04/2020 
bij afgifte van deze bon.

1 bon per klant, niet 
cumuleerbaar met andere acties.

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

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 of bestellingen: www.proti-balance.be

Bij Proti Balance kunnen onze professionele dieetcoaches 
u helpen in uw strijd tegen de overtollige kilootjes.

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

Binnenkort o
ok     

   Turnhou
tGorlima bvba

Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

EEN DESIGNER 
BEHANGMERK

Soms gedurfd, vaak verrassend en 
altijd net dat tikje anders. 
HookedOnWalls is een designer 
behangmerk met een uitgesproken 
eigen stijl, smaakvol en tegelijk 
toegankelijk. In het uitgebreide 
aanbod vindt iedereen behang naar 
z’n smaak.

ONTWERPEN MET OOG VOOR DETAIL
De collecties worden ontworpen 
door een team ervaren designers. 
Zij volgen de ontwikkelingen in 
interieur en mode niet alleen, ze 
lopen er ook op vooruit en staan zo 
mee aan de basis van nieuwe 
trends. Elk nieuw ontwerp wordt 
gecreëerd met oog voor de kleinste 
details, en ook het kleurenpalet van 
nieuwe collecties wordt met veel 
zorg uitgewerkt. Geen wonder dus 
dat (interieur)designers zo graag 
met HookedOnWalls werken.

Kom langs op 
20-21-22 maart op 

ons opendeurweekend 
voor uw geschikte 

interieuradvies!

Tijdens deze dagen 
geniet u van 

exclusieve kortingen!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën

•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur- 
 decoratie
en meer!
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ynaxsi@gmail.com  2950 Kapellen

RUITENWASSERIJ - SCHOUW- EN DAKGOOTREINIGING
TUINONDERHOUD - ONTMOSSEN TERRAS EN OPRIT

LEEGMAKEN PANDEN - KLEINE KARWEIEN
REINIGING VAN ROLLUIKEN EN VERANDA'S

ONDERHOUD PARKINGS, PLEINEN, GARAGECOMPLEXEN

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

0473/70 86 81

Zowel 's middags als 's avonds worden er 

lekkere en vooral verse gerechten geserveerd. 

Op de menukaart staat voor ieder wat wils, 

kleine gerechten zoals croques, pasta's 

en salades alsook uitgebreide lunch- en 

dinergerechten en wisselende suggesties.

Weekmenu
14,95 € 

(verkrijgbaar van maandag tot en met vrijdag van 11:30 
tot 17:30)

Luchthavenvervoer?
Onze diensten

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

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

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

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

Eindhoven v.a € 100,-

Uw droogkuis en was 
in goede handen!

Bredabaan 162, Brasschaat
cleans@telenet.be  |  www.droogkuispressing.be

- ONTVLEKKEN
- REINIGEN
- HANDSTRIJKEN

Droogkuis Pressing 
bestaat al sinds 1975 en 
die ervaring zetten wij 
dagelijks in voor uw kledij!

Nieuw te 
Wuustwezel: 

het droogkuispunt 

Foto van Mierlo 
Bredabaan 460 

03-6697277
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HAMAM VOET EN BEEN
Geniet van uw wellnessmoment en ervaar 
dit ritueel met al uw zintuigen. 
Een hamam staat in het teken van 
warmte, water, reiniging en ontspanning.
Uw voeten worden verwend met een 
voetbad, reiniging, scrub, kleipakking 
en massage. Dit alles met hoogwaardige 
natuurlijke producten. U voelt zich erna 
als herboren!

Uw wellnessmoment

I Nails & Care  |  Gezondheidslei 98, Brasschaat  |  0496 36 30 82  |  info@inails-care.be  |  www.inails-care.be

Manicure - Nailstyling
Pedicure - Medische pedicure

NIEUW: Gelaatsverzorging

BOEDING

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

Comfort Deals

OPENDEUR 20-21-22MAART

GRATIS motor zonnetenten

€80 korting op 
electrische screens

GRATIS motor poorten

€80 korting per 
electrisch rolluik

IN  JOUW REGIO?

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

Bel 0477-841299
of mail naar

     mkolkman@nederlandbruist.nl

OPVALLEN

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

     

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

OPVALLEN
ADVERTEER 

OOK IN 
BRUIST!

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!

IN  JOUW REGIO?

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

OPVALLEN

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!
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TOTAL RESET - ANKE JOCHEMS
7 MAART
Klein zinderend theater dat anders hetzelfde 
publiek misschien niet zou kunnen bereiken.

We serveren het publiek een kleinschalig 
culinair theaterfestivalletje in een prachtig 
kasteel in het mooie Kalmthout. Om de 
zintuigen te prikkelen, in een verhaal te 
worden meegenomen en mooi vernieuwend 
werk te zien. Het verenigen van 
gepassioneerde mensen. Makers én kijkers. 
We denken samen na, staan stil en laten 
iedereen betoveren door de setting en het 
culinaire en artistieke aanbod.

Wanneer: Vrijdag 7 maart
om 17:30 uur - 23:00 uur.
Waar: kasteel Boterberg
Noordeind 97, Kalmthout
Prijs: € 25,-

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL
10 MAART
Na een succesvolle zesde editie komt het Banff 
Mountain Film Festival  in maart 2020 weer naar 
De Roma! Het Banff is uitgegroeid tot een 
internationale referentie en wordt nu beschouwd 
als het grootste en meest prestigieuze festival 
voor avonturenfi lms met de bergen als centraal 
thema. Het festival gaat sinds 1976 elk jaar door 
en heeft zijn naam te danken aan het dorp waar 
het wordt georganiseerd: Banff, gelegen in de 
staat Alberta in de Canadese Rocky Mountains. 
Na afl oop vertrekken de de beste internationale 
avonturenfi lms op wereldtournee. Ze worden 
vertoond in niet minder dan 42 landen en lokken 
meer dan 800.000 toeschouwers. Alle 
vertoningen worden omkaderd door 
podiumanimaties en interessante ontmoetingen. 
Maar bovenal vinden ze plaats in een 
supergezellige sfeer.

Wanneer: Dinsdag 10 maart
Waar: Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Prijs: € 17,-
Meer info: www.deroma.be

De Studio zorgt op zaterdag 21 maart opnieuw voor 
Overlast. Loud business as usual: 3 zalen, 9 bands, 
3 dj's op 1 avond. Vers Belgisch talent zet het kot 
op stelten. Nieuwe revelaties om te ontdekken à 
volonté. Line-up t.b.a. It's gonna be a special one! 

#OVERLASTTILLYOUPUKE 
#GIRLSMAKESHITHAPPEN 
#DESCHOONSTEFAMILIE"

"In De Studio kon je het met eigen ogen 
aanschouwen: de toekomst van de Belgische muziek 
is verzekerd. Tientallen beloftevolle bands en dj’s 
geven het beste van zichzelf verspreid over drie 
podia en een danszaal." (Indiestyle)

Wanneer: Zaterdag 21 maart om 20:00 uur
Waar: De Studio, Maarschalk Gerardstraat 4,
Antwerpen
Prijs: € 10,00
Meer info:
www.destudio.com/overlast

CRIMINALITEIT VOORSPELLEN:
BIG DATA OF BIG BROTHER?
DINSDAG 11 MAART
Kunnen we misdaad voorspellen en 
voorkomen? Hoe gaat ‘predictive policing’ in 
zijn werk? Wat zijn de voordelen en 
gevaren? Hoe veranderen nieuwe 
technologieën het werk van de politie?

In deze editie van Wetenschap Centraal 
staat professor Wim Hardyns stil bij de 
uitdagingen in het omgaan met big data en 
welke impact deze ontwikkelingen kunnen 
hebben op de maatschappij. Hij toont dit 
aan de hand van een concrete toepassing 
in ‘predictive policing’. Hierbij worden 
predictieve modellen gebruikt om 
criminaliteit te voorspellen met data uit 
verschillende organisaties.

Wanneer: Dinsdag 11 maart om 19:00 uur
Waar: Bibliotheek Permeke, 
De Coninckplein 26, Antwerpen
Prijs: gratis
Kaartverkoop: www.permeke.org

UITGELICHT
OVERLAST
ZATERDAG 21 MAART
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door een van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

Wij staan open voor een samenwerking met 
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels. 
Graag willen wij samen met u dit unieke 
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons 
Blox innovation offi  ce. Wij komen ook graag 
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke 
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit  +31 (0)6 580 61 339
René van de Pol  +31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox zoekt
professionele samenwerkingen.



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

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

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAK-SECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO




