SCHILDE SCHOTEN
'S-GRAVENWEZEL

Ga jij voor
standaard?
Hoera, het
is bijna

lente!

MAART 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.SCHILDESCHOTENBRUIST.BE

MY BEAUTY PARTNER

Alles
voor de professionele
beautyspecialist
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
JEVIND
VINDALLE
ALLEPRODUCTEN
PRODUCTEN
EN
ENTOEBEHOREN
TOEBEHORENIN
INONZE
ONZEWEBSHOP
WEBSHOP
OP
OPWWW.TOTALBEAUTYCONCEPT.BE
WWW.TOTALBEAUTYCONCEPT.BE

Kijk op
www.totalbeautyconcept.be
BIED HET
JE KLANTEN
TIJDIG AAN!

WAXING
WAXING &
& SUGARING
SUGARING
ZACHTE
ZACHTEEN
ENDOELTREFFENDE
DOELTREFFENDEONTHARING
ONTHARING
VOOR
VOORVROUWEN
VROUWENEN
ENMANNEN
MANNEN

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

EXCELLENCE IN BEAUTY!

Waan je op Ibiza in Antwerpen
Liv'in Room 121 is
ontstaan uit een grote
eigen passie voor
interieur en decoratie.
De jarenlange ervaring
als styliste hielp mij
bij het inrichten van
Liv'in Room 121! Eigen
sourcing in tal van
continenten, het selectief
zoeken naar unieke en
authentieke producten met
persoonlijkheid en karakter
staan centraal.
Stap bij Liv'in Room 121
binnen en het 'WAUWgevoel” overvalt je!
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

liv_in_room_121

“Kom zeker eens langs!”
Ann & haar team
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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
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VOORWOORD/MAART

Like ons op SchildeSchoten’s-GravenwezelBruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Schilde
Schoten’s-Gravenwezel 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.
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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?

Bruisende lezer,
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

‘S-GRAVENWEZEL

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.

BRUIST/WONEN

‘Op maat gemaakt’
MAATWERK
ZORGT VOOR EEN
UNIEKE TOUCH

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!
Kasten op maat

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.

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.

Uniek & persoonlijk

Beeld: Ferenco.be

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.

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.

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
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€ 2 50 KO RT I N G O P U W B E H A N D E L I N G *

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

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

O P V E RTO O N VA N D I T M AGA Z I N E K R I J GT 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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HAUTE COUTURE

LEKKER PITTIG

Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de
heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli
Cucumber, dry white vermouth en komkommersliertjes 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

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

win
LEZERSACTIE

Maak nu kans op luxueuze
huidverzorgingsproducten
van MGC Derma
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Maak kans op een
Wilkinson Intuition
F.A.B. scheermesje.

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

Dit systeem scheert
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards)
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo
snel een gladde huid.
Like de Facebookpagina van
België Bruist en van de glos
sy
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de
hoogte zijn van deze leuke acti
e! Of stuur je gegevens o.v.
v. #FAB
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

hangt in de lucht!

Dit voorjaar introduceert Wilkinson
een nieuw lid uit haar Intuitionfamilie: 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

sy uit
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t.nl.
prijsvraag@nederlandbruis

LEZERSACTIE

Het
voorjaar
KLAAR VOOR
ROKJESDAG

Het merk is ontwikkeld door
experts op het gebied van
natuurlijke huidverzorging
en ze hebben gebruik
gemaakt van de meest
hoogwaardige ingrediënten.

BRUIST Deals

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

MANNEN
MET BAARDEN
Het Britse mannenmerk Bulldog
biedt een ruim assortiment aan
mannelijke verzorgingsproducten. Mannen met baarden
vinden het wel zo fijn 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

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele
manier. Aangeboden door:
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.
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TE KOOP

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.

Instapklare villa in SCHILDE
SCHOTEN | Verrassend ruime unieke woning met 3 slpks,

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.

garage en tuin op 540m² | EPC: 610 kWh/m² Wg, Vg, Gvv,
Gvkr, Gmo | €309.000

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.

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

TE HUUR

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

’S GRAVENWEZEL | Nieuwbouw duplex appartement met
1 slpk, ruim terras en autostaanplaats | EPC: 72,72 kWh/m²
Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo | 825 € / maand

03/502.58.78
GSM: 0476/50.54.25
welkom@sensumvastgoed.be
www.sensumvastgoed.be

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

Bekijk ons volledig aanbod op onze website!
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Nieuw concept met self-take,
bereide gerechten en snacks.

Scilla, new concept,
same great taste!
Voor fijne huisbereide vleeswaren moet u bij Scilla te Schilde zijn!
Met onze belegde broodjes zorgen we op elk moment voor een
heerlijke, snelle maaltijd. Bovendien vindt u bij ons de fijnste
charcuterie, de lekkerste kazen en aangepaste wijnen.

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.

Huisbereide schotels
De huisbereide schotels van Scilla zijn
een echte lekkernij. U verrast zichzelf,
uw familie en gasten keer op keer weer
met een vers bereide schotel van bij ons.

in elk formaat – groot of klein.
We beleggen de pistolets en
sandwiches met de lekkerste
versbereide charcuterie, gezond
beleg en kazen uit onze zaak.

Voor heerlijke verrassingsbroden
Gevuld met heerlijke, vers belegde
pistolets of sandwiches, helemaal
volgens uw wensen samengesteld.
We maken verrassingsbroden

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

Sweet dreams
are made of
cheese

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
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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.
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BABYLUFF: een 360° belevenis
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

Wanneer shoppen een belevenis wordt

Een klein wondertje

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.

“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.

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 leveren
onze bijdrage om deze zo uniek mogelijk te
maken. Een persoonlijke touch zowel met de
klanten als de omgeving.”

BABYluff

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 dekentjes en cocoons van HVID. Gemaakt in Belgie
met de beste Merino wol. De cocoons zijn 3D gebreid
zodat er geen naad is. 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.”
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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, Koelstra,
Petit bateau, Clio Goldbrenner, FUB, Kidscase, My little Cozmo, Bobo Choses,
Konges Sloejd, Louis Louise, +1 In the family, Pequeno Tocon, Piupiuchick,
Mondo Melocoton, Stokke, Bugaboo...
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Turnhoutsebaan 320, Schilde
03 501 33 11
info@babyluff.com
www.babyluff.be

Novi Clinic

Dé specialist in botox en ﬁllers

De lente is in aantocht!

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

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

Voelen jullie de BBQ-kriebels al?

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

Wij zijn geprikkeld en staan klaar in de startblokken om jullie van A tot Z
bij te staan bij de organisatie van je communie- of lentefeest. In deze tijden
van trendy outdoor cooking en BBQ-en, kunnen wij met onze OFYR perfect
inspelen op de hoogste culinaire wensen en bieden wij gemoedelijkheid en
gezelligheid in één concept.
Lekker keuvelen rondom het centrale vuur terwijl onze chefs de hapjes tot en met
het dessert voor je neus bereiden en je meenemen op onze culinaire wereldreis.
Of zelfs later op de avond, bij valavond, lekker dicht bij het vuur en napraten met
bv. een marshmallow boven het vuur, de OFYR biedt werkelijk alles.
Zoek je nog een locatie of wens je dat we uitrukken naar de locatie
van jouw keuze? Wij doen het graag bij Brasserie Ciconia en Catering
De Smaak. Wees er dus snel bij!

Wenst u te cateren met Smaak, neem dan contact op met Saïd.
Hij kan u helpen met een vrijblijvende offerte op uw maat. Tot snel!
Info@catering-desmaak.be | 0475 62 31 04
20

Voor wie
Benieuwd of ik ook iets
voor jou kan betekenen?
Maak dan eens een afspraak
voor een vrijblijvend
intakegesprek.
–
Afspraak maken? Dat kan
door het sturen van een bericht
naar info@noviclinic.com, per
Whatsapp naar +31624880617
of via het contactformulier
op de website.

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

Resultaat
Een injectables-behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends wordt verzacht of
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor een
frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede resultaten
te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In alle gevallen
werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te kunnen bieden.

+31 6 248 806 17 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com
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Wijn van topkwaliteit!

D

AGJE UIT

HET SCHLAGERFESTIVAL 2020

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

WWW.DEWIJNRANK.BE
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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 indrukwekkende 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

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

THE INVISIBLE MAN
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 afloop 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.

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.
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Joaillerie

Specialist
in pruiken
Unieke pruiken en haarprotheses voor haar en hem,
Hair-clinic werkt enkel met de beste pruiken en
haartoevoegingen voor de man en de vrouw van vandaag.
Bij ons zijn haarwerken in zowel echt haar als speciale
synthetische vezels te vinden. Zo kunnen wij steeds een
kwalitatieve oplossing bieden voor uw probleem.
Bij ons worden alle haarwerken vakkundig geknipt op
maat van de klant. Zo krijgt u steeds de oplossing die
is aangepast voor u. Dit is het grote verschil met een
pruikenwinkel die deze ervaring niet kan meegeven.
Benieuwd? Maak dan eens een afspraak.

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

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat | 03 434 05 48 | info@lalibelle.be | www.lalibelle.be
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Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118, Merksem - 03 644 12 74 | info@hair-clinic.be | www.hair-clinic.be
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THUISKOMEN
IN ZALIGE
WARMTE

ADVIES, VERKOOP
EN INSTALLATIE:

VOORJAARSACTIE
DOVRE van 29.01 t/m 15.03.20
15% korting op alle kachels en haarden*

• Pelletkachels
• Houtkachels
• Combikachels
• Inbouwhaarden

Marco Service biedt u de keuze uit een
omvangrijk gamma kachels. In onze huiselijke
showroom te Essen bekijkt u diverse
brandende haarden waardoor u letterlijk een
voorproefje krijgt van de zalige warmte. Wenst
u levering en installatie? Dan maken wij graag
een - vrijblijvende - vervolgafspraak bij u thuis.

• Houtfornuizen
• Buiten(kook)toestellen

U KOOPT EEN
KWALITEITSKACHEL EN
DAARBIJ HOORT EEN
PROFESSIONELE SERVICE
DAN GENIET U MET EEN
GERUST HART VAN DE
WELDADIGE WARMTE VAN
UW KACHEL
WWW.KACHELSERVICE.BE
26

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

* actie niet geldig op geëmailleerde
toestellen, installatie of transport
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BEAUTY/NEWS
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Tekst en productie: Ingrid Burger for colorstories.nl
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Lentekriebels

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.

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

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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Wil je ook
afslanken?

Dat kan bij Style Schilde! Met behulp
van de Bodysculptor zorgen wij dat jij
weer snel in vorm bent! ‘Bodysculptor’,
wat is het eigenlijk? Het doel is
duidelijk en de droom van iedereen:
een slanker lichaam. Beter zelfs: een
slanker lichaam terwijl je slaapt!

HOE WERKT HET?
Het bodysculptortoestel combineert lage
frequentiegolven met drainage door micropressie.
De lagefrequentiegolven zorgen ervoor dat de vrije
vetzuren die gestockeerd zijn in de vetcellen worden
vrijgemaakt en deze worden op hun beurt uit het
lichaam verdreven via drainage. De heel specifieke
golflengte stimuleert de samentrekking van de spieren
zonder dat men dit gewaar wordt. Het proces dat zich
binnenin het lichaam afspeelt is vergelijkbaar met wat
er in ons lichaam gebeurt na het sporten.

WAT IS HET RESULTAAT?
Na een kuur verliest u zeker 1 kledingmaat.
Bodysculptor kan alle probleemzones aan. Het pakt
alle zones op hetzelfde moment aan, of kan worden
ingezet om lokaal de probleemzones te behandelen.
Studies hebben aangetoond dat vrouwen met een bmi
van 28 (concreet voorbeeld: een vrouw van 1,70 die
81 kg weegt) gemiddeld 6cm tailleomtrek verloren!
Zelfs tot 15 dagen na de laatste behandeling was er
nog verschil merkbaar, wat aantoont dat Bodysculptor
op de probleemzones blijft werken.

VOOR WIE IS DEZE METHODE GESCHIKT?
Dit is de oplossing om af te slanken op alle
lichaamszones. Het is uitermate geschikt voor
vrouwen maar tevens voor mannen. Op leeftijd staat
geen grens, er is geen enkel onwenselijk neveneffect,
ook niet voor mensen op hogere leeftijd.
Style Schilde | Turnhoutsebaan 12-14, Schilde
03 297 34 80 | 0470/80 43 83
info@style-schilde.be | www.style-schilde.be
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Benieuwd wat Style Schilde nog meer voor je kan
betekenen? Kijk dan eens op www.style-schilde.be
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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!

info@finess.be | www.finess.be
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
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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
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BRUIST/LIFESTYLE

DO IT
YOURSELF!

Nieuwe kleren?
Maak ze gewoon zelf!
‘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?
de fournituren) die je kiest. In één kleur of met een
vrolijk printje, maar net wat jij mooi vindt.

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.

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 meetlint. 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.

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

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

Maak kennis met:

Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma)

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

GRATIS flesje
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.

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

rt ook
Binnenkoout
Turnh
U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel | Oostmalle | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar
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Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oogleden waarbij de huid samentrekt, waardoor
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 PlasmaTM 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.

CHÉNESSE
schoonheidsinstituut

VAN DAMMEDREEF 5 2920 KALMTHOUT

“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!“

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

Wat kan behandeld worden?
•
•
•
•

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

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

Chénesse advertentie.indd 1

•
•

24/10/17 18:47

Vanessa Wetzer | van Dammedreef 5, Kalmthout | 0032-486487906 | vanessa.wetzer@telenet.be
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Elk gerecht
is een kunstwerk!

BRUISENDE/ZAKEN

“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.

“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 koffie 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!

Ristorante

Manifesto

Superboost
Een 100% natuurlijke techniek gebaseerd op de
biofeedbackmechanismen van ons lichaam.

Wilt u er ook natuurlijk jong uitzien zonder
spierontspanners, fillers en invasieve lasers?
Behandeling
Deel 1. Superboost infiltratie zonder naalden (pijnloos). “Het unieke
insluizen van actieve ingrediënten op maat door de huidadnexen
(poriën), om via deze weg de diepere lagen van de dermis te
bereiken. Wat tot heden nog met geen enkele techniek mogelijk was.
Deel 2. Superboost Biofeedbacktechnologie bouwt de gezichtsspieren opnieuw op. Die worden met het ouder worden dunner
en verkrampen waardoor de huid verslapt. Elektrostimulatie (pijnloos)
lift het gezicht en geeft het meer volume en tonus.
Nailstyle By Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor
0477 85 14 43 | info@nailstyle-nathalie.be
Voor meer info en foto’s resultaten: www.nailstyle-nathalie.be

Ristorante Manifesto | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.ristorantemanifesto.be
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Samen met onze huidtherapeute
bekijken we met ons uniek meetsysteem
(huidanalyse) welke superboost op maat
van u huid geschikt is. Dit is gratis en
vrijblijvend. Samen naar een mooiere
jongere huid!
Maak een vrijblijvende afspraak voor:
• Het tegengaan van huidveroudering,
duurzaam verouderen met natuurlijke look
• Het verminderen van fijne rimpels
• Het geeft een open blik en een strak
voorhoofd
• Het minder zichtbaar maken van de
couperose
• Het liften van ogen, wenkbrauwen en
gelaat
• Het verminderen van donkere kringen
• Het behandelen van grove poriën
• Het behandelen van acne
• Het verminderen van pigmentvlekjes
• Het verbeteren van de huidspanning
• Het verbeteren van de haargroei en dikte
• Het verbeteren van de werking van de
gelaatsspieren

Cadeautjes

zijn onze specialiteit!
‘The Gift shop Schilde’ is hét adres bij uitstek
voor toffe verrassingen, leuke hebbedingen en
trendy accessoires.

Vanaf
maart n
ieuwe
eigenaa
r!

HELLUP…

MAN/CAVE

ik word vader!
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?
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
BADPRODUCTEN

BEAUTY

Blijf UP TO DATE
Volg ‘The Gift shop Schilde’
op Facebook

thegiftshopschilde

HORLOGES

DECORATIE

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.

Turnhoutsebaan 215, Schilde | +32 3 366 67 60 | info@thegiftshopschilde.be | www.thegiftshopschilde.be
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

SMAAKVOL
GENIETEN

2 = 1 ELKE MAANDAG EEN
ANDER HOOFDGERECHT

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

Spe el bewust 18+
Hollandcasino.nl
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N

MAANDAG
2 = 1 SPECIAL

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Jij bent mooi

r
a
a
b
dank

Ik ben

Mooi voor jou
Op zoek naar de allernieuwste
trends op het gebied van fashion
en accessoires? Ons b’Elle-team
verwelkomt je graag in onze boetieks in
Kalmthout en Schilde met persoonlijk
stylingadvies. Samen gaan we graag
op zoek naar de perfecte outfit die jou
helemaal doet stralen.
Daarnaast bieden wij een uitgebreide
collectie accessoires aan die jouw outfit
een stijlvolle en hippe touch geven,
uniek en betaalbaar zijn.

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte.
Drie kleine woordjes met een grote
betekenis. Wees dankbaar voor wat je
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel
van verlichting en geluk.

Wist je dat je jouw favoriete item
gemakkelijk kan reserveren via onze
webshop www.belle-fashion.be? Je kan
dan komen passen in onze boetieks of
wij sturen je pakketje naar een door
jou gekozen adres.

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering
en een uiting van vriendelijkheid.
Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart.
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er
dingen om dankbaar voor te zijn.
Met een positieve gedachte je dag afsluiten beïnvloedt je
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen.
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.
Hasta la proxima.
YouriClaessensPhotography
46

yk
M i c h a e l Pi l a r c z

’E e

Schilde - Turnhoutsebaan 175C | 0477 462 655
Kalmthout - Kapellensteenweg 127 | 0499 110 100
@bellefashion.be | fb.com/bellefashion | www.belle-fashion.be
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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.
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…

LASEREN IS
MEESTAL PERMANENT,
MAAR WERKT NIET
BIJ IEDEREEN

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.

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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PaasBrunch

Comfort Deals

BOEDING

ZONDAG 12 APRIL & MAANDAG 13 APRIL 2020

GRATIS motor zonnetenten
s de
Tijden is
brunch hee
en t
koffie
epen
inbegr

€80 korting op
electrische screens

GRATIS motor poorten

€80 korting per
electrisch rolluik

OPEN
DE
20-21 UR
-2
MAAR 2
T

Ontvangst om 10:30 uur
Met cava of mocktail
Siciliaanse crackers
Openingsbuffet show cooking vanaf 11 uur
Aspergesoep met garnituur
Caesar salade met gegrilde asperges en kwartelei
Cocktail van grijze garnalen en guacamole
Gegrilde asperges met beenham
Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 13 uur
Gevulde zeebaars met tapenade van kervel en koriander
Gebraden piepkuiken met jus natuur, appelcompote en gebakken witlof
Speenvarken racks - op de Ofyr klaargemaakt - met gegrilde groenten en gratin
Dessert
Gevulde paaseieren met mascarpone en advocaat
Dame blanche
Verse rijstpap

Prijs:
€ 39,
00 p.
Kinde
p.
ren (t
ot 12
jr):
€ 25,
00

Reserveer tijdig via 03/658 10 19
Mail naar info@brasserie-ciconia.be of via Resengo

Presenteert
elkeCiconia
eerste
zondag
van de
maand
Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren | 03/660.20.36 | www.boeding.com | info@boeding.com
Brasserie
| Horstebaan
1 te Schoten
| 03 658
10 19 | info@brasserie-ciconia.be | www.brasserie-ciconia.be
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Een specialist in
schoonheidsverzorging

by Ellen

Huidproblemen?

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.

Dan is microneedling misschien wel dé oplossing!

Microneedling succesvol gebruikt voor:
Rimpels •
Verwijde poriën •
l € 125,Normaa
rt
Striemen •
u
e
per b
Acné •
NU
n
e
Verslapping
•
e
voor
€ 449,n
a
v
Cellulite •
kuur
n!
5 beurte
Littekens •
Wallen & donkere kringen •
Pigmentvlekken •

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!

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.

Schoonheidsinstituut Berkenrode
is een schoonheidssalon te
Schoten dat u laat stralen
voor elke gelegenheid.
Zaakvoerders Monique en
Patrick geven uw lichaam en
gelaat de zorg 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 elke dag
stralen? Spring dan gerust eens
binnen.

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

Alfons Schneiderlaan 166, Deurne | 03 297 12 96 | info@haircare-at-home.be | www.hairandbodycarebyellen.be
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Grimbertlaan 26 - Schoten
0499 43 40 64 (Monique)
0497 48 06 22 (Patrick)
www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be
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Puur genieten bij

SCHOONHEIDSINSTITUUT
THE ROSE
Boek vandaag nog uw
huidverjongingsbehandeling
met de nieuwe GENEO
breathe
in,
behandelingen!
Verkozen
tot apparaat
van het
jaar!
shine
out

Ervaar een Teambuilding op
maat in de Ardennen!

Herstel de uitstraling van
uw huid met de OXYPOD
Illuminate.
•
•
•
•
•

Egaliseert de teint
Balanceert en verbetert
Apparaat van
pigmentatie
het jaar
Verbetert huidtextuur
2019!
Maakt de huid gladder
Verleent een frisse en
gerevitaliseerd uitstraling

't Boerinneke
Bij 't Boerinneke vind
je niet alleen dagverse
producten met het beste
kwaliteitslabel, maar ook
gerechten gemaakt op
grootmoeders wijze.
Er is een uitgebreide keuze en
variatie aan Belgische producten
én er wordt ook 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.

Direct resultaat
100% pijnloos

Geen hersteltijd
STRAAL
Betaalbaar
EEN
HELE
WEEK!

The place to be voor:
Fotoshoots – Bedrijven – Kook Expériences – Wandel
Expériences – Photo Expériences – Culinair verblijf –
Adventure – Fun – Natuur- Streekproducten…
Contacteer ons met jouw wensen en wij zorgen voor
een onbezorgd team event!
Barry en Rolf
Aisne 17, 6941 Durbuy
0032 (0)486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be
www.arduennaexperience.be

The Rose | Kerkstraat 26, ’s Gravenwezel

Boek03vandaag
nog| info@therose.be
uw behandeling!
658 11 66
03
/ 658 11 66
www.therose.be
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Beleef d
e
Ardenne
n
met al je
zintuigen

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

07.00 - 18.00 uur
07.00 - 18.00 uur
gesloten
07.00 - 18.00 uur
07.00 - 18.00 uur
07.00 - 17.00 uur

Wintertruffels, Belgische Leopold
III-druiven, Hoogstraatse
aardbeien, Hoogstraatse 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. En ook
de klassiekers zijn blijvend.
Zoals bijvoorbeeld bloemkool in
bechamelsaus of peekes
en erwtjes.

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle
producten, lange openingstijden,
een toplocatie met parking,
vriendelijkheid en goede service?
Dan bent u bij 't Boerinneke aan
het juiste adres. De klant is altijd
koning bij 't Boerinneke.
U vraagt, wij draaien!

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

Schade aan
uw auto?
IN JOUW REGIO?

IN JOUW REGIO?

Bezoek eens
onze website!

Carosserie NV

NijsmansADVERT

www.nijsmans.com

EER
OOK IN
BRUIST!
Keesinglaan 17-19

HAGELSCHADECENTRUM

of mail

2100 Deurne
03 324 58 17
Bel 0477-841299
naarinfo@nijsmans.com
mkolkman@nederlandbruist.nl

ADVERTEER
OOK IN
BRUIST!
Bel 0477-841299
of mail naar mkolkman@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
IN JOUW REGIO?

Bel 0477-841299
ADVERTEER
of mail naar
OOK IN
BRUIST! mkolkman@nederlandbruist.nl
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Evenementen

OVERLAST
ZATERDAG 21 MAART

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 avonturenfilms 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 afloop vertrekken de de beste internationale
avonturenfilms 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
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Evenementen

UITGELICHT

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?

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!

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.

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

#OVERLASTTILLYOUPUKE
#GIRLSMAKESHITHAPPEN
#DESCHOONSTEFAMILIE"

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

Persoonlijk contact
is de bouwsteen
voor een goede
samenwerking!
• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met
ouderwetse service

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar
Tel: 03/326.43.46 | Contact@groep-alpha.com | www.alphaverzekering.be | Gratis service aan huis
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een cadeaubon

t.w.v.

€ 25,-

Te besteden
in de winkel

Groenten &
fruit

Schilde

"Wij verkopen alles voor honden, katten, knaagdieren,
maar ook voor vogels, vissen en allerlei boerderijdieren.
Voor ons primeert het natuurlijke aspect van dierenvoeding en- verzorging. Gezonde, niet-geraffineerde
voeding. Het biologische back to nature-principe, zeg
maar. Wij verkopen ook vers vlees, zoals diepvriesvoeding
voor honden."

Sint-Job

Rijkevorsel

Kalmthout

WWW.CATSENDOGS.BE

n
f
a
m
i
l
i
a
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l
b

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.“
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
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honden
katten
huisdier
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voeding
aquaria
vogels
natuurlijk

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 april de
oplossing in op onze site: www.schildeschotenbruist.be

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).

Maak kans op:

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.

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland
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.

Handmade Luxury Furniture
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.

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.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons
Blox innovation oﬃce. 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
62

63

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

Bandenservice Maco | Heiken 3A te Brecht | 03/313.54.55

info@maco.be | www.maco.be

