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+32 3 658 12 00  |  Bredabaan 280  |  2930 Brasschaat  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

Raadpleeg dé professional voor de verkoop 
van elk type vastgoed in uw buurt! 

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

&

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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Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij 
Ecofl ames zijn. We zijn gespecialiseerd 
in de verkoop en installatie van diverse 
soorten kachels en haarden in alle stijlen.

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u 
meer informatie? Aarzel niet, kom eens 
langs of neem contact op.

Bij Ecofl ames kunt u terecht voor 
alle types kachels. 
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en 
gaskachels, hout- en gashaarden en 
elektrische sfeerverwarming.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091
info@ecofl ames.be  |  www.ecofl ames.be

Wij bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!



VOORWOORD/APRIL

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.

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. Maar 
meestal ook de ideale maand om weer heerlijk naar buiten te 
gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie maanden die voor 
ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose gebruiken? Blader 
dan vooral snel verder, want in deze nieuwste editie van Bruist 
delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet zit er wel een 
trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

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
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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

In ons buurland is Tuinbranche Nederland 
enthousiast over drie opvallende tuintrends dit jaar: 
Inner Retreat, Blended Cultures en Street Savage. 
Mooie namen, die ook ons benieuwd maakten naar 
wat ze inhouden!

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.belgiebruist.be vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN
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Cesar bruist!

CÉSAR MANRIQUE

COLUMN/LUTGART SMEKENS

Het eiland lijkt op een maanlandschap met 
driehonderd vulkanen in oker, bruin of 
zwart. De bodem houdt weinig water vast en 
landbouw is dus lastig. Daarom bouwen de 
bewoners van Lanzarote muurtjes om de 
gewassen heen die zowel de wind 
tegenhouden al het vocht opvangen. Op die 
manier worden druiven gekweekt om witte 
wijn van te maken. Cactussen kweekt men, 
met als doel de rode kleurstof (karmijn) te 
winnen uit de cochenilleluizen die op de 
cactus leven. Men maakt met deze rode 
kleur o.a. lipstick. Ook de aloë vera fl oreert 
op het eiland. Aan de zuidwestkust ligt het  
grootste zoutwinningsgebied van de 
Canarische Eilanden.

Het eiland wordt vaak geteisterd door een 
sterke wind (Calima) die vanaf de Sahara 
rood zand over het hele eiland strooit.

De ruwe schoonheid van het Lanzarote is 
bewaard gebleven dankzij het idee van één 
man… Architect, kunstenaar en 
milieuactivist; CÉSAR MANRIQUE.                                                                          

Met zijn architectuur en zijn kunst heeft hij de 
lava prachtig geïntegreerd in zijn ontwerpen en 
werk. Zo zijn bijvoorbeeld alle huizen wit in de 
zwarte natuur.

Een heel uniek eiland met de handtekening van 
CÉSAR MANRIQUE.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Lanzarote is één van de zeven Canarische Eilanden met 145.000 
inwoners. Tussen 1730 en 1824 heeft een reeks vulkaanuitbarstingen 
hier elf dorpen verzwolgen onder de lava.
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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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.be

win

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

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 orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Ook deze maand hebben 
we weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.belgiëbruist.be/
lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze 
bruisende ondernemers.

BRUIST Deals SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.

Leve de lente
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Een brushing, een fris kleurtje, een klassiek of juist een heel trendy kapsel? 
Bij Salon Luxx  kan je terecht zonder afspraak. Spring eens binnen voor 

advies en profi teer van openingsactie -10% korting op de hele behandeling!

Salon Luxx: “Met jarenlang ervaring in het vak 
weten we van aanpakken. We doen er bovendien 
alles aan om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste technieken en trends. Enkel op die 
manier kunnen we onze klanten de beste service 
garanderen. Onze missie? Jou met een glimlach 
de kapperszaak zien verlaten. Luisteren naar 
de specifi eke wensen van elke klant is onze 
formule voor een perfect resultaat. We geloven 
dat iedereen een prachtige look verdient, dus 
hanteren we eerlijke prijzen.”

“Ook de kwaliteit van de gebruikte producten 
staat bij ons centraal. Daarom kiest ‘Salon Luxx’ 
enkel voor het beste van het merk KEUNE. 

Opgericht in 1922 door Jan Keune – een van 
de grondleggers van de permanentbehandeling 
– is KEUNE uitgegroeid tot een multinational, 
gespecialiseerd in hoogwaardige professionele 
haarcosmetica voor de kappersbranche. Een 
gamma met uitgebreide zorg samengesteld en 
optimaal rekening houdend met je haarstructuur. 
Zo kunnen we je op het beste manier advies 
geven om ook thuis je kapsel mooi verzorgd te 
houden.”

Kom gerust kennis maken met de gezellige en 
warme sfeer bij ‘SALON LUXX’. 
Verwen jezelf met een leuke look bij een lekker 
kopje koffi e of thee.

Kapelsesteenweg 310, Brasschaat  |  03 225 11 13

JONGE, TRENDY KAPSALON 
voor dames en heren!

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

Volg ons op:   Salon.luxx     Salon luxx

Als kind hield ik me al bezig met iedereen mooi te 
maken en te verzorgen en dat doe ik nog steeds graag! 
Ik ben sinds 2007 allround kapster. kapster. Na 13 
jaar beroepsactief te zijn in het vak, start ik mijn eigen 
onderneming als Salon Luxx in Brasschaat.

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen, 
zoals olaplex, botox keratine verzorging, epileren 
met draad en verlengen of volume van het haar met 

extensions. Een warme begroeting, brede expertise en 
het gebruik van kwaliteitsvolle producten, liggen aan de 
basis van de uitstekende service. 

Kwaliteit, vakkundigheid en eerlijkheid staat voor mij 
bovenaan. 
Wie echt wil ontspannen, kan genieten van 
deugddoende hoofdmassage.
Ik sta graag voor u klaar. Sibel Esen

“

”

NIEUW in 

Mariaburg 

Brasschaat!

BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
  De tuinbranche heeft weer wat mooie namen 
    bedacht voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.
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Groep Alpha
Úw verzekerings makelaar

Groep Alpha -opgericht in 1992- groeide uit tot een makelaars kantoor met vier 
gekwalifi ceerde medewerkers. Het kantoor streeft naar een langetermijnrelatie 
met de klanten waar kwaliteit, professionaliteit & service centraal staan.

Waarom zijn jullie anders dan een 
doorsnee makelaarskantoor?
“Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke 
aanpak, wat door onze klanten gewaardeerd 
wordt. Bij ons werkt u steeds met dezelfde 
vertrouwenspersonen. Wij hebben een duidelijk 
overzicht van de polissen en de te verzekeren 
risico’s van onze klanten.”

Hoe gaan jullie exact te werk?
“De behoeften van gezinnen en kmo’s wijzigen 
voortdurend, dus zijn bestaande klanten, net 
zoals nieuwe klanten, steeds welkom op ons 
kantoor om hun dossier te optimaliseren aan de 
hand van de actuele toestand. Ook bij schade 
kan u rekenen op onze begeleiding. Wij zijn bijv. 
steeds aanwezig bij expertises om uw belangen 
te verdedigen.”

Groep Alpha
Bisschoppenhofl aan 305, 2100 Deurne
03 326 43 46  |  contact@groep-alpha.com
www.groep-alpha.com

BRUISENDE/ZAKEN

Waarom zijn jullie een ‘onafhankelijk 
makelaarskantoor’?
“Als onafhankelijke makelaar bemiddelen wij tussen 
de verzekeringsmaatschappij en de consument, zonder 
daarbij gebonden te zijn. We vertrekken van een 
behoefteanalyse van de klant en zorgen voor de meest 
optimale polis, rekening houdend met prijs 
en kwaliteit.”

Kan de klant zonder afspraak langskomen bij 
Groep Alpha? 
“Wij hebben bewust gekozen voor ‘een open kantoor’. 
Zo is het eenvoudig om even binnen te springen 
wanneer het de klant past. Om wachttijden te 
voorkomen, adviseren wij wel om ons op voorhand te 
contacteren. Bovendien komen wij desgewenst ook ter 
plaatse en bieden een service aan huis, om uw dossier 
te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.”

Benieuwd wat Groep Alpha voor u kan 
betekenen? 
Kijk dan eens op onze website!

Úw verzekerings makelaar
Ons kantoor is geopend van:
09.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00
Woensdag 09.00 - 12.00, namiddag enkel op afspraak
Donderdag open tot 18.00
Vrijdag open tot 16.00

18



Hip & toegankelijk… met hoogwaardige menu’s
Funky eten in een luxueus, tijdloos kader, pal in het centrum van Antwerpen? 
Het kan in De Godevaart. Uitbater Jeremie Landweer staat er om bekend vaak uit te pakken 
met coole initiatieven, opzienbarende samenwerkingen en in het oog springende vernieuwingen 
en dat is ook nu niet anders. De kaart werd onlangs opnieuw vernieuwd en zowel het reguliere 
cliënteel als nieuwe bezoekers kunnen zomaar eens 19 (!) nieuwe gerechten ontdekken!

Lunch voor
€ 29,50

(incl. voor- en 
hoofdgerecht)

Voortaan 
ook geopend 
op zondag

De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Voortaan ook geopend op zondag.

Voor meer informatie hierover, kan je ons altijd 
bellen of mailen.DE GODEVAART

Hip & toegankelijk… met hoogwaardige menu’s
Funky eten in een luxueus, tijdloos kader, pal in het centrum van Antwerpen? 
Het kan in De Godevaart. Uitbater Jeremie Landweer staat er om bekend vaak uit te pakken 
met coole initiatieven, opzienbarende samenwerkingen en in het oog springende vernieuwingen 
en dat is ook nu niet anders. De kaart werd onlangs opnieuw vernieuwd en zowel het reguliere 
cliënteel als nieuwe bezoekers kunnen zomaar eens 19 (!) nieuwe gerechten ontdekken!

Dineren in een toprestaurant dat al heel wat accolades 
hee�  binnengehaald, maar toch voldoende toegankelijk 
is: dat is de visie van De Godevaart. We hebben al vaak 
geschreven dat een hoogstaande, simpel ogende 
keuken aanbieden soms moeilijker is om te brengen 
dan schotels waar tientallen handelingen voor nodig 
zijn en dat is hier zeker ook het geval: de aantrekkelijke, 
laaggeprijsde lunchmenu’s verhullen een hoogwaardige 
gastronomie.

Natuurlijk begint alles bij de ingrediënten en ook daar 
wordt enorm veel aandacht aan besteed: hier staat 
duidelijk een keukenteam met productkennis, dat kiest 
voor gezonde, seizoensgebonden ingrediënten. 

BINNENTUIN
Ook uitzonderlijk: de prachtige en uiterst gezellige 
binnentuin. Wanneer het wat kouder is, is het hier ook 
aangenaam toeven en worden er vaak voorzieningen 
getro� en om toch ook buiten een glaasje te kunnen 
drinken of het bestek op te nemen. Immers: de klant 
voldoende opties geven, dat is iets waar dit restaurant 
met stip voor getekend hee� .

CATERING
Nieuw is ook dat De Godevaart is begonnen met een eigen 
cateringdienst, De Godevaart Catering, die zowel in binnen- als 
buitenland actief is. Nu kan men dus tot buiten de landsgrenzen 
proeven van de gerechten die de chef van het restaurant naar 
buiten brengt! In België zijn De Godevaart Catering en Pur Sang 
actief in geweldige plaatsen als het trendy Felix Pakhuis en de 
indrukwekkende Bourla Schouwburg - locaties die je zeker eens 
moet ontdekken.

Sfeervol en voortre elijk eten? Breng ons een bezoek!

BRUISENDE/ZAKEN
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BOEKJE LEZEN NIET VERDER VERTELLEN
D.D. Warren wordt opgeroepen na de 
moord op Conrad Carter. Het slachtoffer 
heeft drie schotwonden, maar zijn 
computer is twaalf keer beschoten. Als de 
politie arriveert, heeft zijn zwangere vrouw 
Evie het pistool in handen. D.D. herkent de 
vrouw van een vergismoord van jaren 
geleden, toen Evies vader het slachtoffer 
was. Wanneer Flora Dane de moordzaak 
op televisie ziet, weet ze direct over wie het 
gaat: een kennis van de man die haar ooit 
gevangenhield. Flora voelt zich schuldig 
dat ze hem nooit heeft weten op te sporen 
en is vastbesloten de waarheid rond 
Carters dood te onthullen. NIET VERDER 
VERTELLEN van Lisa Gardner is nu 
verkrijgbaar in de boekhandel.

De horrerthriller The Turning neemt ons 
mee naar een mysterieus landgoed op het 
platteland van Maine waar de nieuw 
aangestelde kinderoppas Kate (Mackenzie 
Davis) wordt belast met de zorg voor twee 
weeskinderen, Flora (Brooklynn Prince) en 
Miles (Finn Wolfhard). Al snel ontdekt ze 
echter dat zowel de kinderen als het huis 
duistere geheimen herbergen en dat dingen 
misschien niet altijd zijn zoals ze lijken. The 
Turning is gebaseerd op de roman ‘The Turn 
of the Screw’ van Henry James en werd 
geproduceerd door Steven Spielberg. 
Kijk voor meer informatie over thuis fi lms 
kijken op www.cinenews.be

FILMPJE KIJKEN
THE TURNING

België heeft de wandelaar veel te 
bieden. Tijdens het wandelen in 
België kun je van alles doen en 
tegenkomen. Hou je van wandelin-
gen met veel stijgen en dalen? Dan 
ga je naar de Ardennen. Hou je 
juist van vlakke vergezichten? In het 
westen van Vlaanderen vind je 
uitgestrekte polderlandschappen. 
Wie een wandeling door de 
ongerepte natuur wil maken kan 
zijn hart ophalen in de Hoge Venen. 
België wordt meer en meer een 
echt wandelland er komen steeds 
meer wandelroutes bij. Via 
knooppunten plan je zelf je route 
door een gebied, zodat jij altijd de 
wandelroute loopt die bij je past.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van België 
op www.wandelmagazine.nu/
wandelroutes

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

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

2322



€ 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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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!

Retouche-
atelier bij 
Lingerie An
Broeken, rokken, jurken, feestkleding… Inkorten, verlengen, 
versmallen, verbreden… Onze ervaren naaister doet met liefde 
en zorg al uw aanpassingen en herstellingen.

Ook voor het aanpassen of herstellen van uw lingerie kan u 
uiteraard nog steeds bij ons terecht.

NIEUW 
IN 2020!

Dinsdag en vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur
Donderdag:  09.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur

Bredabaan 180, Brasschaat  |  03 651 49 71
info@lingeriean.be  |  www.lingeriean.be

Expert in 
styling
DE PERFECTE LINGERIE VOOR JOU!

“Als gepassioneerde lingerie styling= 
specialistes helpen we je in een 
aangename omgeving met de 
zoektocht naar de gepaste lingerie. 
Bh te klein, te groot, te spannend? 
Neem de tijd en laat je adviseren over 
je maat, kleur en model!”

Kom eens langs in de winkel!
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1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.be

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.be

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.be
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.be

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10
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Deli Fleur | Verhoevenlei 142, Brasschaat |  03/651.24.84 |  www.delifl eur.be

Uw bakker met parking voor de deur!

VROLIJK PASEN!

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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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

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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Doe eens wat anders 
dan anders...

VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.belgiebruist.be.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in ons land meerdere 
speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je op 
je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!

BRUIST/LIFESTYLE
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 EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verbl i j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis, kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe 
PERK’S Treasure Lounge!

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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Wij  zij n De Gele Flamingo, een 
online baby en kids concept store 
die bestaat uit een leuk team van 
mama’s. Bij  ons vind je de grote 
merken, maar we willen je vooral 
inspireren en onderdompelen in 
unieke producten, organische kle-
ding en hippe musthaves. Vergeet 
ook zeker het ruime aanbod houten 
speelgoed niet. Een geboortelij st 
bij  ons aanmaken doe je makkelij k 
zelf online.

Gewoon vanuit je luie zetel produc-
ten toevoegen en verwij deren. Heb 
je toch graag wat extra advies? 
Maak dan zeker een afspraak in 
onze showroom. Bij  het samenstel-
len van je geboortelij st delen we 
dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krij gt bij  het zien van je lij st en een 
nog blij er gevoel wanneer al die 
pakjes thuis geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij  afsluit

Beheer je lij st 
makkelij k zelf

geen 
aankoopverplichting

JOUW ONLINE 
GEBOORTELIJ ST

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT - TRIXIE - BABYLONIA 
KONGES SLØJD   - BABYBJÖRN 

CAM CAM  - COCO & PINE - 
JELLYCAT - JOLLEIN - TIMBOO  

ERGOBABY - LIEWOOD 

ZWANGER?

SPRING DAN ZEKER EENS 
BINNEN OM JE GRATIS ‘PREGGO’ 

GOODIEBAG AF TE HALEN 
AAN ONS MAGAZIJ N

AFSPRAAK MAKEN?

+32 468 45 31 51
GEBOORTELIJST@DEGELEFLAMINGO.COM

RUITERIJ SCHOOL 14
2930 BRASSCHAAT

Flamingo?
Wij  zij n De Gele Flamingo, een 
online baby en kids concept store 
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dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krij gt bij  het zien van je lij st en een 
nog blij er gevoel wanneer al die 
pakjes thuis geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij  afsluit
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Zorg op maat, precies hoe jij het wil. En dat bij jou thuis!

Zorg 
op 
maat

+32 486 66 15 45  |  zorgassistentie.lemmens@telenet.be  |  03 297 67 17

Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen 
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp 
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een 
slepende ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer 
betaalbaar. Wij bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons 
dienstenchequestysteem. Personenalarm gaat ook via ons, maar is 
niet via dienstencheques.

Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een 
afspraak te maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij 
komen gewoon naar jou!

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel, 
Rijkevorsel) Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, Stabroek, 
Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem

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
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NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

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

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

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

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

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

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

• • • • •  Tijdens de brunch is ko�e en thee inbegrepen  • • • • •

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

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

Brasserie Ciconia  |  Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

PaasBrunch
ZONDAG 12 APRIL & MAANDAG 13 APRIL 2020

Ontvangst om 10:30 uur
Met cava of mocktail
Siciliaanse crackers

Openingsbuffet show cooking vanaf 11 uur
Aspergesoep met garnituur

Caesarsalade 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

Tijdens de 

brunch is 

koffi e en thee 

inbegrepen

www.brasserie-ciconia.be

Prijs: € 39,00 p.p. Kinderen (tot 12 jr): € 25,00

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

Senfi na 
staat voor oneindig 
veel mogelijkheden
Wij zetten juist 
dat ene stapje 
meer met onze 
gastvrijheid en 
service. En door 
naar bruiden te 
luisteren, weten 
wij precies 
welke jurk uit 
onze collectie bij elke bruid past. 
Trouwen is een van de mooiste 
gebeurtenissen uit iemands leven 
en wij dragen daar ons steentje aan 
bij door een beleving te maken van 
het uitzoeken van je bruidsjurk.

Jessica van de Kasteele

Stationsstraat 48, Bergen op Zoom
0164-854095 
info@senfi nabruidsmode.nl 
www.senfi nabruidsmode.nl
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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

BROODJE VAN 
DE MAAND 
APRIL!

Kom het ontdekken & proeven!

- vleessla
- augurk
- sla
- geroosterde ui

Rustoord De Meibloem is een 
ROB (Rustoord voor Bejaarden) 
gelegen in de rustgevende 
omgeving van het Koningshof te 
Meibloemlei 6, 2900 Schoten. 
Wij staan voor een persoonlijke 
aanpak bij de verzorging van de 
bejaarden. Kwalitatieve verzorging 
in een rustiek kader. Bejaarden 
met categorie: O, A (KATZ-schaal) 
kunnen terecht in het rustoord.

Het rustoord wordt uitgebaat door 
Ann Bolders en biedt plaats aan 12 
bejaarden. Door het beperkt aantal 
bewoners genieten zij elk van een 
persoonlijk en rustige aanpak.

“Doordat we zo kleinschalig 
zijn, worden onze bewoners 
geen nummer. Mensen hoeven 
bijvoorbeeld niet vroeg op te staan 
om gewassen te worden omdat we 
anders ons werk niet rond krijgen, 
hier heerst geen hoge werkdruk. 
Wil iemand aan tafel eten of wat 
drinken met andere bewoners? Dat 
kan. Willen ze liever op kamer hun 
kamer blijven? Ook prima.”
“Waar ik moeite mee heb, is hoe 
er momenteel wordt gekeken naar 
rusthuizen en naar bejaarden. 
Het is vaak big business, mensen 
worden aan hun lot overgelaten, er 
is onvoldoende personeel… Vooral 
de kleinschalige rusthuizen gaan 
tegen die trend in. 

Meibloemlei 6, Schoten      +32 3 658 23 34  |  info@demeibloem.com  |  www.demeibloem.com

De MeibloemDe MeibloemDe Meibloem
Residentie De Meibloem is een kleinschalig rustoord voor 

bejaarden in Schoten. Er is ruimte voor 12 bewoners. 
Het is een open residentie in een rustige omgeving. Wat hen zo 
bijzonder maakt? Uitbaatster en verpleegkundige Ann Bolders 

vertelt: “De Meibloem is een warme omgeving.”

Wij hebben plezier in ons werk, 
nemen de tijd, zorgen graag 
voor onze mensen en leren veel 
van al hun levenservaring. Heel 
waardevol! Bij ons bloeien ze op 
door alle nieuwe sociale contacten 
en wij ondersteunen hen waar het 
moeilijker gaat.”

“Veel mensen zien een rustoord als 
een eindhalte. Dat is het niet. Het is 
een verlenging van de thuissituatie, 
een nieuwe manier van wonen, 
een nieuwe start. Wij trachten hun 
zelfstandigheid zo lang mogelijk 
aan te sporen en we begeleiden 
hen daarin. Dat duurt langer, maar 
het maakt mensen blij. Daar gaan 
we voor.”

Geen eindhalte

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

omhooggaat.

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

omhooggaat.

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

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

BELGIENED

De visie van Bruist! De visie van Bruist!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan
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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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KOM MAAR 
OP MET DIE 
SLIPPERTJES!

Na een paar maanden te zijn weggestopt in dichte 
schoenen, kunnen je voeten wel weer wat verzorging 
gebruiken. Maar hoe zorg je nu precies voor voeten 
die gezien mogen worden?

Goed voorbereid
Begin met een warm voetbadje van minstens tien 
minuten. Niet alleen heerlijk ontspannend, maar 
ook nog eens de perfecte voorbereiding voor je 
huid op wat hierna komen gaat: het verwijderen 
van eelt! De kans is immers groot dat zich daar de 
afgelopen maanden een laagje van heeft gevormd. 
Gelukkig kun je eelt zelf heel gemakkelijk te lijf 
gaan met een eeltvijl, puimsteen of een elektrische 
eeltrasp. Je  zult zien dat het eelt verdwijnt als 
sneeuw voor de zon nu het door dat voetbadje goed 
zacht is geworden. Verwijder je voor het eerst zelf 
eelt, let  dan op dat je niet te veel in één keer 
verwijdert om (pijnlijke) ongemakken te voor-
komen. Klaar? Smeer dan je voeten in met speciale 

Het mooie weer komt eraan! Langzaam wordt het dus tijd om je zomerschoenen weer 
tevoorschijn te halen. Heel leuk natuurlijk, dat je binnenkort weer heerlijk op 

slippertjes kunt lopen, maar zijn je voeten daar wel klaar voor?

crème om ze lekker zacht te houden (en herhaal dit 
insmeren bij voorkeur dagelijks).

Finishing touch
De volgende stap: het knippen van de nagels. Knip 
ze recht af om ingegroeide nagels te voorkomen. 
Eventueel kun je de zijkanten een beetje vijlen, maar 
vijl je nagels zeker niet te rond. Dan is het tijd voor de 
fi nishing touch: een mooi kleurtje op je nagels zodat 
jouw voeten echt helemaal klaar zijn om op slippers 
over straat te gaan.

Pedicure
Zijn jouw voeten er echt te erg aan toe om zelf aan de 
slag te gaan (heb je bijvoorbeeld last van kalknagels 
of likdoorns) of heb je er simpelweg zelf geen zin in? 
Maak dan gewoon een afspraak bij een (medisch) 
pedicure en laat je voeten heerlijk verwennen. Na al 
het harde werk dat ze voor je verrichten, hebben ze 
dat zeker verdiend!

BRUIST/BODY&MIND

Kunnen jouw voeten ook wel wat professionele verzorging gebruiken? 
Op www.belgiebruist.be vind je altijd wel een pedicure bij jou in de regio.

Voeten die gezien 
mogen worden
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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 !

Handen en voeten krijgen heel wat te verduren, zeker tijdens de herfst 
en winter. Het koude en wisselende weer maakt dat de huid sneller 
uitdroogt en meer voedingsstoffen nodig heeft. Bovendien dragen 

we in de winter vaak gesloten schoenen. Onze voeten kunnen minder 
goed ventileren of zitten te hard gekneld. Vaak is dit een oorzaak voor 

schimmels en kalknagels. 

Daarom is de lente een ideaal moment om een weldoende 
manicure en pedicure aan te bieden. Met de professionele verzor-

ginsproducten van LCN heb je alles in huis om op alle behoeftes van 
je klanten in te gaan. Als kers op de taart kan je finaliseren met een 

trendy kleur uit een van onze nieuwe collecties. 
Happy klant, happy you!

Welkom lente! 
Tijd voor mooi verzorgde handen en voeten

Shop alle producten op www.totalbeautyconcept.be

TBS_advertentie_Kempen_Bruist_april_2020.indd   2 06/03/2020   09:55
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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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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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Beobank, uw financiële 
partner in Brasschaat

www.beobank.be

Bij Beobank maken we méér tijd voor u vrij. 

Om naar u te luisteren, uw financiële vragen  

te beantwoorden en u met deskundig advies 

bij te staan.  

Uw Beobank adviseur vindt voor u vast een 

oplossing op maat. Voor een adviesgesprek 

maakt u best een afspraak: zo hoeft u geen 

kostbare tijd te verliezen.

Kantoordirecteur

Welkom bij Beobank

Bredabaan 342, 2930 Brasschaat 
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be 
Beobank NV/SA
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Openingsuren:
Maandag en dinsdag : gesloten 

Woensdag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur 

Zon- en feestdagen: 10.00 tot 16.00 uur

Rechtstreeks van kweker naar klant!

Kruiden 
en vaste
planten

Hanging 
baskets en 
terras- en 

tuinplanten

Perk- 
planten Rozen 

en klim-
planten

Stofzandstraat 41, 2920 Kalmthout  |  0472 96 06 81
info@mercafl ora.be  |  www.mercafl ora.be

Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!
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Prikactie 

• Malse runderbrochette
• Kipbrochette met curry of 

met gember-limoen 
• Lamsspiesjes
• Scampi-brochette
• Varkenssaté
• Kalkoensouvlaki
• Gemengde shaslick 
en nog zoveel meer…

bij Keurslager De Meulder

Tijdens de zomermaanden vindt u een 
uitgebreide keuze aan saté’s en brochetten 
in de toonbank.

Bredabaan 443, Brasschaat
 03 / 651 .86 .08  |  www.keurslager-demeulder.be

Prikactie 
bij Keurslager De Meulder


Brasschaat-centrum 

Van 11 t/m 26 april 

staan ze in de kijker 

met onze prikactie: 

alle brochetten aan 

3 + 1 GRATIS
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HARTIG EN 
ZOET DOOR 

ELKAAR, HET 
KAN ALLEMAAL!

De paasbrunch is inmiddels voor veel families 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Bestaat het 
gezelschap ook uit (kleine) kinderen, dan start het 
feest natuurlijk met het zoeken naar eieren. Maar 
daarna is het dan toch echt de hoogste tijd om aan 
tafel te gaan en heerlijk te smullen van al het lekkers.

Alles kan
Ga je voor een ‘traditionele’ paasbrunch, dan zijn 
er een aantal elementen die absoluut niet mogen 
ontbreken. Geen paasfeest zonder eieren natuurlijk, 
maar ook chocolade lekkernijen en paasbrood horen 
erbij! Daarnaast kun je het zo gek maken als je zelf 
wilt. Heerlijke broodjes, een lekker soepje, verse 
vruchtensappen, champagne, asperges, fruit, hartige 
en zoete taarten, een visschotel... het kan allemaal!

Voor iedereen wat
Je kunt ervoor kiezen om al je gasten wat lekkers 
voor de brunch mee te laten nemen, maar als je liever 

Geen zin om zelf de keuken in te duiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal van leuke restaurantjes 
in jouw regio waar je ook terechtkunt voor een lekkere paasbrunch.

Paaseieren 
gevonden? aan tafel!

Pasen, hét uitgelezen moment voor een vrolijke voorjaarsbrunch waarbij alles mag. 
Hartig en zoet door elkaar, lekkers voor jong en oud en natuurlijk heel veel eieren! 

Gezellig samen aan tafel en genieten maar.

alles zelf bereidt, is het aan te raden om je even te 
verdiepen in het gezelschap. Zijn er vegetariërs bij? 
Mensen met een allergie? Groot voordeel van een 
brunch met allemaal losse gerechtjes is dat je heel 
makkelijk met iedereen rekening kunt houden. Er zit 
altijd voor iedereen wel iets tussen.

Lopend buffet
Wil je zelf ook volop van je brunch kunnen genieten? 
Zorg dan dat je zo veel mogelijk van tevoren al 
klaarmaakt zodat je tijdens het brunchen niet 
telkens weer de keuken in hoeft. Wel zo gezellig als 
jij ook lekker kunt blijven zitten. Is je tafel niet groot 
genoeg voor het hele gezelschap? Ook dat hoeft 
geen probleem te zijn. Maak er een soort lopend 
buffet van en laat iedereen zitten of staan waar hij 
of zij wil. Zijn er kleine kids bij, dan is het misschien 
wel handig om voor hen ergens een tafeltje neer 
te zetten om knoeien te voorkomen. Scheelt weer 
poetsen achteraf!

BRUIST/HORECA
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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!

Heelwording door reiniging

Verbeter je gezondheid door reiniging
• massage
• detox refl exmassage
• colon hydrotherapie (reiniging van de dikke darm)
• klankheling met de stem
• meditatie

Doctor Struyckenstraat 165,  Breda  |  0031 - 6 453 59 588  |  info@brigittavankoppen.nl  |  www.brigittavankoppen.nl

Kijk voor 
MEER INFORMATIE OP

www.brigittavankoppen.nl



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 3D- 
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 (voor mannen wel 

eens een guyliner genoemd) tot 
een op maat gemaakte ‘wing’.

Brow art
Areola (tepelhof)

De lente is in aantocht!

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. 

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 

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!

Voelen jullie de BBQ-kriebels al? 
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Maak een vrijblijvende afspraak voor:
• Het tegengaan van huidveroudering, 

duurzaam verouderen met natuurlijke look
• Het verminderen van fi jne 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

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

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

Wilt u er ook natuurlijk jong uitzien zonder 
spierontspanners, fi llers en invasieve lasers?

Behandeling 
Deel 1. Superboost infi ltratie 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 gezichts-
spieren 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.

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!

Keesinglaan 17-19
2100 Deurne
03 324 58 17

info@nijsmans.com

Nijsmans
Carosserie NV

HAGELSCHADECENTRUM

Schade aan 
uw auto?

Bezoek eens
onze website! 

www.nijsmans.com

Voor al je 
retouches moet je 
bij J-Dress zijn!

Van de wiellei 139, Brasschaat  |  0032-483070899  |  op afspraak

De nieuwe 
collectie hangt 
nu in de winkel!

Van de wiellei 139, Brasschaat  |  0032-483070899  |  op afspraak
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GRATIS L-carnitine 
vetverbrandende drank 

bij aankoop 30 €

Actie geldig tot 01/05/2020 
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 het 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

Nieuw! Nu ook 

in Turnhou
t!

AMERIKAANSE WAGENS 
& ACCESSOIRES

Heidestraat-Zuid 169
2950 Kapellen, België
0032 468 32 24 15
info@naxcar.be

NAXCARPARTS
een familiebedrijf gespecialiseerd in:

SPORT UITLATEN

BANDEN & VELGEN

EURO PICK-UP 
ACCESSOIRES

ACCU'S & BATTERIJENOLIE & ADDITIEVEN

EXCLUSIVE CARBON 
SOLUTIONS

WWW.NAXCARPARTS.COM
FOR YOU CAR PARTS

Jens Professioneel Schilderwerk 
voor interieur en exterieur tot in de 
kleinste details!SCHILDER 

NODIG?

Bel 0494-875055 of mail naar 
Gotink.jens1@hotmail.com

Wilt u een totale verandering van uw interieur 
of alleen een goede afwerking voor uw muren 
en plafonds? Ik geef u advies op maat! 
Vraag vrijblijvend een offerte aan!
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Zuidzijde Haven 39a
4611 HC Bergen op Zoom (NL)

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

Een vestigingsplek in Neder-
land voor uw bedrijf. U krijgt 
een bureau, bureaustoel en 
een afgesloten kast. 
Huurtermijn is al vanaf 1 jaar. 
Incl. telefonie, receptioniste, 
postadres, energiekosten, toi-
letten, koffie, thee en meer.

Sta
tu

ta
ire

 ze
te

l

TE H
UUR

va
naf 

€150,-

Statutaire zetel te huur in Bergen op Zoom

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.
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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  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

ACTIES op bijna ALLES

Zonnetenten
Sectionale poorten

Screens
Voorzetrolluiken

Buitenleven
Voorwaarden zie website

Kapsalon Barbette | Bredabaan 372, Brasschaat
03/297 55 70 | 043/19 20 06 | Facebook: kapsalon barbette

Ma  09:00-16:00
Din  09:00-17:00
Woe  gesloten 
Do  09:00-17:00
Vr  09:00-17:00
Zat  08:00-15:00
Zon  gesloten 

Jouw stijl, onze passie
Een brushing, een fris kleurtje, een klassiek 
of juist een heel trendy kapsel? Bij Kapsalon 
Barbette staan we voor je klaar. 
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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 één 
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 één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

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

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com



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

Joaillerie




