BRASSCHAAT

Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

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

De tijd vliegt door onze handen en voor u het weet breken
de donkere dagen weer aan. Wat is dan fijner om er warm
bij te zitten met een nieuw en vooral sfeervol interieur.

In oktober is het bij ons de woonmaand bij uitstek en
daarom maken we alvast van de gelegenheid gebruik
om u kennis te laten maken met de pvc-vloeren in
visgraat uitvoering.

Onze kennis over materialen
reikt ver en ons netwerk is groot.
Samen met onze leveranciers
helpen we u graag bij het restylen
van uw interieur of project.
Met ons groot assortiment
pvc-, laminaat- en parketvloeren
en tapijttegels ondersteunen wij
u graag bij het maken van een
keuze.

Gorlima heeft voor ieder raam
en ieder interieur passende
raambekleding.

Een visgraat vloer is een opkomende trend en is
verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Wilt u de visgraat
vloer traditioneel geplaatst hebben of liever met
een band en bies?
Op bijna elke vloer kunnen wij een visgraat vloer voor u
plaatsen. Heeft u bijvoorbeeld een plavuizen vloer en wilt u
graag iets anders? Durf dan te kiezen voor een pvc-visgraat
vloer. Neem bijvoorbeeld De Parquetry collectie van Moduleo.
Deze Moduleo collectie voorziet in prachtige kleuren die zeker
aan uw wensen voldoen. Heeft een mooie donker eiken kleur
uw voorkeur of toch liever een grijze teint?
Een ding is zeker: uw interieur zal er gegarandeerd door
veranderen. Kies voor een randafwerking met mooie plinten
in verschillende RAL kleuren en kleed het geheel aan met
een mooi gordijn of raamdecoratie. Dat is een totaalpakket
van Leenders Vloeren & Meer.

Koopt u in september of oktober een totaalpakket
dan maakt u kans op een meubelcheque ter waarde
van 750 euro die u enkel bij ons kunt besteden.

BEZOEK N
U
ONZE SHO
WROOM
EN LAAT U
INSPIRER
EN!

Voorwaarden van deze actie zijn te verkrijgen in onze winkel.

Kiest u voor de stijlvolle
pvc-vloeren van Moduleo?
Stationsstraat 50, 2910 Essen | 03/ 349 3360
info@lvenm.be |

www.lvenm.be

GORDIJNEN
RAAMDECORATIE
TRAPRENOVATIE
KUNSTGRAS
VLOEREN
BEHANG
VERLICHTING
WOONDECORATIE
EN MEER!

Blijf op de hoogte
van de nieuwste trends, producten,
acties en nog veel meer.
Leenders vloeren en meer

€ 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?
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

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

Transhair
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl
073
0031
73 - 68 47 311

**O.b.v
O.b.v. de
voorcontanten
contanten.
de standaard
standaard Transhair
Transhair pijslijst,
prijslijst,niet
nietgeldig
geldig i.c.m.
i.c.m.andere
andereaanbiedingen
aanbiedingen en
en niet
niet inwisselbaar
inwisselbaar voor
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Heb je je toch iets teveel laten gaan tijdens de vakantie en wil je die overtollige
kilo’s zo snel mogelijk kwijt raken? Diëten is een optie, maar je kunt natuurlijk ook
de sportschool in om die vetcellen om te zetten in spiermassa.
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De een zweert bij fitness, de ander moet er niet aan
denken, terwijl het je een enorme boost kan geven als

41

UITGEVER
je het toch Nederland
doet. Vooral als Bruist
je ziet datB.V.
al dat trainen
effect heeft. Hoe 45,
je het4904
snelst SJ
effect
bereikt, is voor
Beneluxweg
Oosterhout
anders. Het belangrijkste is dat je je eigen
Tiedereen
+31 (0)76-7115340
| nl@nederlandbruist.nl
doel voor ogen houdt en je niet te veel spiegelt aan
www.nederlandbruist.nl
| www.belgiebruist.be
anderen.
belgiebruist

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Wil je spieren kweken, focus je dan op krachttraining.

Je conditieMarcel
verbeter en
je met
Als
DIRECTIE
Leacardio-oefeningen.
Bossers
afvallen het belangrijkste doel is, dan kun je het best
TRAFFIC
Nederland
Bruist
+31
(0)76-7115340
beide disciplines
combineren.
In een
goede
sportschool loopt altijdNederland
wel iemand rondBruist
die je kan-adviseren.
VORMGEVING
Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN
Maaike
van
Helmond
En verwacht nu niet meteen een wonder na een paar
TEKSTEN
BRUISENDE
ZAKENwaar
Nederland
Bruist
keer trainen.
Al die spierbundels
je je misschien
stiekem toch aan
spiegelt (niet
doen!),Nederland
hebben jaren Bruist
FOTOGRAFIE
BRUISENDE
ZAKEN
hard aan hun lichaam gewerkt. En niet iedereen heeft
EINDREDACTIE
Floortje Thieleman
nu eenmaal de tijd om vijf dagen per week te sporten.

win
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl

of bel Rogier Jongerden, +31 647 885 009

Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben
gewerkt om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen,
hebben wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe
heerlijk te ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook
klaar om te knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks
weer van nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

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.
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www.leukerecepten.nl

Bruisende lezer,

Train gewoon zo vaak als binnen jouw leven past en blijf
Like ons
Facebook.com/brasschaat.bruist
realistisch,
dan isop
de kans
het grootst dat je het leuk
blijft (of gaat) vinden.

58

BELGISCHE
GRENSSTREEK

ADVERTEREN?

Mail naar
st.nl
nl@nederlandbrui
l
be
of
9
+31 647 885 00

KAPELLEN

BRASSCHAAT

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie
zal (wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Manuela Kolkman

DE KEMPEN

Inhoud

EKEREN

SCHILDE-SCHOTEN-‘S-GRAVENWEZEL

23

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

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.belgiebruist.be
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.

Het ondernemen zit Manuel Goossens
in de genen, want zijn ouders hadden
ook al een winkel in Brasschaat. Toen hij
twaalf jaar was, verzorgde hij reeds de
hamsters in de plaatselijke dierenwinkel
en op zijn 15e leverde hij automatische
voederbakjes aan grotere zaken.

‘JE KAN JOUW VIERVOETER NU
GENEZEN EN BELONEN MET ÉÉN KOEKJE‘
10

Een Bruisende
Ondernemer

COLUMN/LUTGART SMEKENS

Vanuit de Mollei begon Manuel op zijn 19 jaar
met zijn eigen bedrijf GOOD!D en schreef hij een
hondenkookboek. Hij werd gevraagd in de
denktank van grotere bedrijven en was een
bruggenmaker tussen huismerken, producent en
aankoop. Algauw volgde zijn eigen ‘HUPPLE’:
een bedrijf voor katten- en hondensnacks.
Deze beloningskoekjes worden verkocht tot in
Zuidoost-Azië.

produceren we een koekje met medicijn
of supplement om aan je hond of kat toe
te dienen. Je kan jouw viervoeter nu
genezen en belonen met één koekje.”
Manuel Goossens is een
Brasschaatse ondernemer, een
bezige bij, die elk verhaal tot de
essentie vertaalt en ook creatief
denkt en doet...

Opnieuw komt de creativiteit in Manuel boven.
Iedereen die een huisdier heeft, weet dat
medicijnen in pil- of capsulevorm toedienen
niet makkelijk is. Daarom is er nu een volgend
bedrijf Pharma.Pet bij. Hier worden koekjes
met voedingssupplementen en medicijnen
geproduceerd. Een Belgisch koekje met
daarin de medicatie verwerkt.

BRASSCHAAT HEEFT VELE
ONDERNEMERS DIE ‘EEN
DIKKE DANK U’ VERDIENEN
OM IN DEZE MOEILIJKE
TIJD GEWOON DOOR TE
GAAN.
Lutgart Smekens

“Dit is het omgekeerde van wat we bij GOOD!D
en HUPPLE doen”, zegt Manuel. “Bij beide
bedrijven produceren we gezonde beloningen in
verschillende smaken en vormen. Bij Pharma.Pet
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SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
n
e
r
e
m
o
z
a
n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be
sy uit
België Bruist en van de glos
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla
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Like de Facebookpagina van
België Bruist en van de glos
sy uit
jouw regio. Tag je vrienden in
dit bericht, zodat zij ook op
de hoogte zijn
van deze leuke actie! Of stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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We heten u van ganse
harte welkom in onze
verbouwde winkel.

Keurslager De Meulder bestaat uit het beste team vakmensen
dat u met de glimlach en raad het lekkerste kan aanbieden.

GEBAKKEN BOMBETTA PESTO
Met gebakken champignons, risotto en roomsaus met pesto

VERS VLEES
Elk stuk vlees voldoet uiteraard aan de strengste kwaliteitseisen. Keurslager De Meulder werkt enkel met producten met
een authentieke smaak en een traceerbare achtergrond waarbij
onze jarenlange ervaring resulteert in het huidige assortiment.
Slager Jan De Meulder is heel selectief in aankoop van vers
vlees en koopt steeds topkwaliteit. Hij laat het vlees rijpen op
een traditionele manier, waardoor het zachter en smaakvoller
wordt. In ons aanbod ligt de nadruk op hoogwaardige producten.
DRY-AGED BEEF
Dry-aged beef is rundsvlees dat droog gerijpt wordt in een
speciale rijpingskamer bij een temperatuur net boven het
vriespunt en een vochtigheid van 70%. Dry aging kost natuurlijk
tijd en werk en dat vertaalt zich ook in de prijs. Noem het gerust
een exclusief product. Dry aging duurt weken en het is ook de
oudste manier om vlees te rijpen. Het levert extreem mals vlees
op met een dieprode kleur.
KOM LANGS
R
EN BEWONDE
E
W
EU
NI
ZE
ON
WINKEL

Specialist gerijpt rundvlees
uit Europa, groot
assortiment vleeswaren.
Dagverse salades en warme
gerechten uit eigen keuken.
En... Keurslager
De Meulder staat bekend
om zijn preparé!

BEREIDE GERECHTEN
Indien u niet veel tijd of zin hebt om zelf te koken, kunt u bij
ons terecht voor onze huisbereide gerechten. Telkens zorgen
we voor een gevarieerd en afwisselend aanbod zodat u zich
geen zorgen hoeft te maken. Al onze gerechten zijn makkelijk
op te warmen.
CHARCUTERIE
Onze slagerij biedt voor iedereen wat wils. We hebben een ruim
aanbod van verse charcuterie en vleeswaren.
Keurslager De Meulder voorziet buiten vers vlees ook lekkere
en verse vleesbereidingen voor tussen de boterham. Elk stukje
charcuterie wordt met de nodige kennis door vakmensen voor u
bereid en versneden.


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

Ingrediënten 4 personen
4 stuks bombetta pesto
150 g risottorijst
1 sjalotje
3 dl kippenbouillon
400 g mengeling
champignons 50 g
parmezaanse kaas
1 dl room
1 sjalotje
1 dl kippenbouillon
voor de pesto
enkele teentjes look
1 el pijnboompitjes
verse basilicum
50 g parmezaanse kaas
enkele eetlepels olijfolie

Bereiding 30 minuten
1 Snij de champignons in plakjes, bak ze aan in
boter of olijfolie en kruid af met peper en zout.
2 Pel de look en meng met de parmezaanse kaas,
de verse basilicum en de pijnboompitten. Voeg er
de olijfolie aan toe en mix tot een smeuïge pesto.
3 Snij het sjalotje fijn en stoof aan. Voeg de risottorijst
toe en blus met warme kippenbouillon. Laat op
een zacht vuur onder deksel garen.
4 Meng onder de warme risotto wat gebakken
champignons, pesto en parmezaanse kaas.
Kruid af met peper en zout.
5 Kook de kippenbouillon samen met de room in tot
sausdikte. Doe er pesto bij en mix de saus glad.
6 Serveer met de gebakken bombetta pesto.

Bredabaan 443, Brasschaat | 03 / 651 86 08 | www.keurslager-demeulder.be
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Dagelijks bieden we u
een ruim assortiment
van vers vlees aan.
Hier wordt door ons
persoonlijk telkens de
beste kwaliteit
uitgekozen.

BOEDING

DITJES/DATJES

Najaarsacties
Tot €85 korting per
elektrisch rolluik

GRATIS motorpoorten

€80 korting op
elektrische screens

€250 korting op
buitenleven

21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is het Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R
T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren | 03/660.20.36 | www.boeding.com | info@boeding.com
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Familiale garage
met kennis van

Ons eigen rouwcentrum

Japanse merken

Wist je dat?
Onze nieuwe winkel te Brasschaat is klaar!
Vanaf nu mogelijkheid tot groeten in ons eigen
rouwcentrum. Onze locatie is gevestigd te
Bredabaan 408 - tegenover Manus in Brasschaat.

Ook als u reeds van een
uitvaartverzekering geniet,
u steeds vrije keuze van
begrafenisondernemer heeft.

Als een familie bij ons komt met een overlijden, bieden wij ook

Wij kiezen heel bewust voor de
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de
belangrijkste eigenschap hoort te zijn
van een uitvaartondernemer. Bij ons
staat dit centraal.

administratieve hulp na het overlijden aan. Zo kan de familie alle
tijd nemen om te rouwen zonder meteen aan verschillende
administratieve zaken te denken.
Het blokkeren of deblokkeren van de bankrekening, aangifte
van de nalatenschap, stopzetten van pensioenen of uitkeringen,
stopzetten van verschillende abonnementen, verzekeringen, enz...
Wenst u meer informatie over alles wat met een uitvaart te
maken heeft? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een afspraak.

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

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij
behandelen uw dierbare met
respect en eerbied.
Zorg voor de familie: wij willen u
begeleiden in dit proces om op een
hele mooie en persoonlijke manier
afscheid te nemen van uw dierbare.
Want uw verdriet
is onze zorg!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 408, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40
info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be
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“Auto’s en techniek zitten bij
ons in het bloed, heel de familie
is terug te vinden in de garage;
ouders, kinderen, schoonzoon,
kleinkinderen en aangenomen
kinderen. Zoals bij velen, gaat ook
bij ons de kennis en de passie
over van generatie op generatie.”

Steve
& Evi

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, waarmee 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
condities bespreken we samen.
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
Garage Gwijde | Ertbrandstraat 173 - 177, Kapellen
03.664.25.65 | www.gwijde.com

VOOR RAMEN
MET KARAKTER
Voor elke type raamdecoratie een bijpassend
ophangsysteem, waarbij de stof en confectie
naadloos en perfect in elkaar overgaan.
Passende materialen voor elke eis, afgestemd
op uw geheel persoonlijke interieur. Edelstaal
voor puristen, edelmessing voor tijdloze
elegantie, ijzer voor liefhebbers van de
landhuisstijl en natuurlijk hout.

Van gordijnen, over behangpapier
tot tapijt… Gorlima staat u bij
gedurende het hele proces.
Gorlima staat er dan ook op elke
klant een persoonlijke service te
geven met oog voor kwaliteitsvol
werk.

Gorlima heeft voor ieder raam
en ieder interieur passende
raambekleding.

Het doel van Gorlima is dan ook
de klanten te geven wat ze willen,
ze bij te staan in hun keuze en
de juiste sfeer te creëren in hun
leef- of werkruimte.

Ontdek de vele mogelijkheden, zodat u
oneindig kan combineren en zo de passende
sfeer kan creëren.

Of u nu een ruimte bij u thuis
wilt decoreren of het interieur op
kantoor wilt opsmukken…

Wij hebben een inbouwprofiel dat naadloos in
het plafond kan worden ingewerkt.

Gorlima staat voor
u paraat.

U bent van harte welkom op ons nieuwe
adres Statiestraat 18 te Kalmthout.

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

www.gorlima.be

Met 1 druk op
de
knop kunt u uw
gordijnen door
de
gehele woning
laten
bewegen.

GORDIJNEN
GLASGORDIJNEN
PANELEN
LAMELLEN & SHUTTERS
JALOEZIEËN
BEHANG
TAPIJT
VERLICHTING
EN MEER!
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Let your skin
glow with

SUPERBOOST Een 100% natuurlijke techniek gebaseerd
op de regeneratie van een lichaam door het boosten van de
neurofeedback mechanismen. Wilt u er ook natuurlijk jong
uitzien zonder spierontspanners, fillers of invasieve lasers? Dit
is perfect mogelijk dankzij de combinatie van twee innovatieve
technologieën (pijnloos). De Superboost infiltratie zonder naalden
gecombineerd met de Superboost Neurofeedback technologie.
De neurostimulatie herstelt de huid, lift en vult het gelaat op een
natuurlijke en duurzame manier.
Op 11 september hebben wij een special superboost
demodag. Meer info voor de inschrijving vind je op
www.chamyr.be

AGJE UIT

CHOCO-STORY

voor

na

✔ Microneedling

Babor | Ikari | Pronails | Footlogix
Feeling chilly jewels | Atelier Rebul

✔ Dermabrasie
✔ Diode laserontharing
✔ Permanente make-up
✔ Powderbrows
✔ Cryolipolyse
✔ Mastergel nails

Nieuwdreef 2, 2170 Merksem | 03/6454089 | www.chamyr.be
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Onze behandelingen
✔ Superboost

FILMPJE KIJKEN

T
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Als je weet dat meer dan driekwart
van de mensen van chocolade
houdt, zal het je niet verbazen dat
de fascinatie voor deze exquise
lekkernij zeer groot is. Vaak gestelde
vragen zijn bijvoorbeeld ‘Waar ligt de
oorsprong van chocolade?’, ‘Wat is
het geheim van lekkere chocolade?’
en ‘Waarom was chocolade ooit een
geneesmiddel?’ Chocolademuseum
Choco-Story wil een antwoord bieden
op deze en andere vragen en
brengt de 5500-jarige geschiedenis
van chocolade tot leven in woord,
beeld en smaak. Het museum
dompelt je volledig onder in de
boeiende wereld van chocolade en
laat je een zintuiglijke reis door de
tijd beleven, waarbij je niet alleen
kijkt, maar ook ruikt en proeft!
Kijk voor meer informatie op
www.choco-story-brugge.be.

BINNEN/BUITEN

SHIRLEY

Fred en Rose verhuizen naar een dorp in
Vermont in de hoop op een baan voor Fred.
Het jonge stel krijgt een aanbod om in te
trekken bij professor Stanley Hyman, op
voorwaarde dat Rose het huishouden op
zich neemt én op zijn vrouw - de beruchte
horrorauteur Shirley Jackson - past. Hoewel
Rose met afgrijzen het ongebruikelijke
huishouden van het excentrieke koppel
bijhoudt, ontstaat er toch een zeer
bijzondere band tussen haar en Shirley.
Een band die het huwelijk van het jonge
koppel echter flink op de proef stelt...
SHIRLEY is vanaf 2 september te zien in
de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Riant chalet van 72 m2.
Grote woonkamer met luxe open keuken.
Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
Separaat tweede toilet.
Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid om een
derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
Vloerverwarming en centrale verwarming.
De gehele woning is voorzien van een mooie houten
vloer.
Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
Openslaande deuren naar overdekt terras.
Tuin rondom.
Schuurtje op eigen terrein.
Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven.

Omgeving erg geschikt om te
wandelen of te fietsen.
Brasserie aanwezig.
Voorzien van een verwarmd
buitenzwembad.
Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan
via het park of zelfstandig.

Luxe en riant chalet te koop

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant,
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc de Kievit te Baarle Nassau

Interesse en/of vragen? Check www.parcdekievitverkoop.nl/properties/kievit-12b-481-koekoeklaan-12

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
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Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.

STAY
SAFE!

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

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

~ www.meditationmoments.nl ~
Raymond Food Art Café | Raymond Delbekestraat 175, Schilde | 03 344 14 15 | www.bistro-raymond.be
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Foto Ralf Czogallik
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BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of...

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.be
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.be
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.com
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.com
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.be
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.be
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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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 Sicilia Mia 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 Sicilia Mia?
“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 en eigen koekjes bij de koffie.”
Voor wie is Sicilia Mia?
“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 zomer al
terecht voor hapjes en een drankje.”
Zin om te genieten van onze Siciliaanse keuken?
Boek je tafel bij Sicilia Mia!

Bij Approaching Nature wordt er gewerkt met
Rainpharma, een 100% Belgisch merk met
natuurlijke huidverzorging van de allerhoogste
kwaliteit.
Rainpharma ontwikkelde een natuurlijk en mild
huidverzorgingsprogramma dat veilig en doeltreffend is
voor élk huidtype. Gelaats- en lichaamsverzorging voor
een gezonde en stralende huid in balans. ‘Eens je huid
Rainpharma kent, wil ze niets anders meer!’
Rainpharma producten ook te koop bij
Combidee Brasschaat

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant

Sicilia Mia | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.siciliamiaschoten.com

Bredabaan 225 - 2930 Brasschaat
(Ook verkrijgbaar via de webshop!)
Check onze Facebook of Instagram-pagina

Actie
september:
bij aankoop van
2 Rainpharma producten
krijgt u een sacred seven
body repair oil cadeau!
(zolang de
voorraad strekt)

voor de laatste nieuwtjes!
Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat | 0478 73 52 27 | info@approachingnature.be | www.approachingnature.be
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Mijn droom
waargemaakt
Sinds ik in het vak zit, heb ik een enorme
passie voor alles wat met schoonheid te
maken heeft. Ik studeerde in 2012 af als
schoonheidsspecialiste en heb sindsdien
de branche nooit meer verlaten. Door
hard werken heb ik mijn droom kunnen
waarmaken om in 2017 volledig zelfstandig
te kunnen beginnen.
Exelance beauty is een salon waar er
steeds heel hard gewerkt wordt om klanten
met een big smile naar huis te laten gaan.
Een familiaire sfeer vind ik enorm belangrijk
en met kwalitatieve producten werken is
voor mij prioriteit.

Maxime

Passie voor
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ONZE BEHANDELINGEN

LASH FILLERS

- Gelnagels/Gellak
- Pedicure/Medische Pedicure
- Manicure
- Gelaatsverzorgingen
- Ontharingen
- Lash Fillers
- Tanden bleken
- Permanente make-up
- Permanente ontharing

- Zoveel meer dan
een gewone Lash Lift
- Door de fillers worden de
wimpers 24% dikker & langer
- Vergroot de krul
- Bevat echte keratine
- Geeft elasticiteit, een zijdeglans en een gezonde look
- Ook ideaal voor patiënten
na een chemokuur/bestralingen.

Follow us on
facebook & Instagram
Exelance beauty | Kapelsesteenweg 62, Brasschaat | Tel: 0486/ 78. 83. 89 | OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 8.45 - 16.00 Donderdag 9.45 - 18.45 Vrijdag gesloten Zaterdag 10.00 - 14.00
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TANDEN BLEKEN OP
NATUURLIJKE MANIER
- 100% peroxide-vrij
- Veilig
- Geschikt voor gevoelige tanden
- Reinigt de tanden/haalt
het vuil eraf.

Online

WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?

BRUIST/LIFESTYLE

rouwverwerking
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare.
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de
orde van de dag is, is: wat te doen met de social
media accounts van de overledene? Deel je daarop
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja,
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het
een goed idee zijn om de social media accounts (in
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel
mensen vormen social media kanalen als Facebook
na iemands overlijden namelijk een middel om
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en
een mooie boodschap achter te laten voor de

overledene. Dit kan helpen bij de rouwverwerking en
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het
lezen veel steun kan bieden aan de directe
nabestaanden. De stap om het account na verloop
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden,
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig
heel wat online groepen (onder andere via
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’
met een onbekende...

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.belgiebruist.be vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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Dat smaakt naar nog...
...meer dan alleen catering of een event
Bel Saïd voor
een vrijblijvende
offerte op maat.
0475 62 31 04
Tot snel!

Een geslaagd feest is een cocktail van de juiste ingrediënten. Catering
De Smaak brengt al deze ingrediënten samen zodat u en uw gasten ten
volle kunnen genieten van deze prachtige dag.

Uw feest is ons vak, zowel
voor bedrijven als particulieren.
info@catering-desmaak.be | 0475 62 31 04 | ww.catering-desmaak.be

Zorg voor je voeten
MEDISCHE PEDICURE: LEEF OP GEZONDE VOET!
Onze voeten dragen ons lichaam gemiddeld zo’n
6 à 8 uur per dag, vaak in oncomfortabele
omstandigheden. Ze verdienen dan ook bijzondere
aandacht. “Als verpleegkundige besef ik maar al te
goed het belang van een goede voetverzorging. Vooral
bij diabetespatiënten en mensen met standafwijkingen
is een aangepaste voetverzorging essentieel!”
Bij I Nails & Care worden uw voetkwaaltjes zoals eelt,
likdoorns, kalk- of ingegroeide nagels behandeld of
voorkomen. Geen pijnlijke voeten meer!

Manicure - Nailstyling
Pedicure - Medische pedicure
Gelaatsverzorging

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

PILATES & YOGASTUDIO
WITH AN ATTITUDE!

LESSEN WORDEN
GEGEVEN IN KLEINE
GROEPJES...ALLES
CORONAPROOF!
OP RESERVATIE!

BEWUST MET
JE LICHAAM
OMGAAN

In de schaduw van het fraaie
kasteel van Stabroek en gelegen
langs drie wandelpaden biedt
restaurant-brasserie ’t Koetshuis een
schitterende locatie om even halt te
houden. Met zijn uniek historisch
kader vormt het een innemend en
ontspannen aanmeerpunt om op
adem te komen en te genieten van
de schitterende omgeving.
De keuken van ’t Koetshuis is
zowel gericht op wandelaars die
met iets kleins lekker snel terug op
krachten willen komen of met een
smakelijk biertje willen bijtanken,
als op lekkerbekken die uitgebreid
willen tafelen. Het concept?
Eerlijke keuken, pure ingrediënten,
wisselende suggesties en een
ongedwongen sfeer.
Als troefkaart beschikt ’t Koetshuis
over een rustig en ruim terras dat de
exclusieve locatie extra cachet geeft.

PILATES AND MORE...
Oude Baan 125, Brasschaat
+32 472 96 03 23
info@pilatesandmore.biz
www.pilatesandmore.biz

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be

Een gezellige
oase van rust

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

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

Rekken
af
zijn van
k
o
o
nu
baar!
verkrijg

Weer fit
na de vakantie

Heb je je toch iets teveel laten gaan tijdens de vakantie en wil je die overtollige
kilo’s zo snel mogelijk kwijt raken? Diëten is een optie, maar je kunt natuurlijk ook
de sportschool in om die vetcellen om te zetten in spiermassa.

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

De een zweert bij fitness, de ander moet er niet aan
denken, terwijl het je een enorme boost kan geven als
je het toch doet. Vooral als je ziet dat al dat trainen
effect heeft. Hoe je het snelst effect bereikt, is voor
iedereen anders. Het belangrijkste is dat je je eigen
doel voor ogen houdt en je niet te veel spiegelt aan
anderen.

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

Wil je spieren kweken, focus je dan op krachttraining.
Je conditie verbeter je met cardio-oefeningen. Als
afvallen het belangrijkste doel is, dan kun je het best
beide disciplines combineren. In een goede sportschool loopt altijd wel iemand rond die je kan adviseren.
En verwacht nu niet meteen een wonder na een paar
keer trainen. Al die spierbundels waar je je misschien
stiekem toch aan spiegelt (niet doen!), hebben jaren
hard aan hun lichaam gewerkt. En niet iedereen heeft
nu eenmaal de tijd om vijf dagen per week te sporten.
Train gewoon zo vaak als binnen jouw leven past en blijf
realistisch, dan is de kans het grootst dat je het leuk
blijft (of gaat) vinden.

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be

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

September zet ons aan het werk
Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Kreeft 21-06/22-07
September brengt je veel productiviteit. De
Kreeft geeft niet veel om relaties tijdens deze
periode. Je werk wordt je vluchthaven, maar
tot op zekere hoogte.

Steenbok 22-12/20-01
September zal uitwijzen welke relaties de
moeite waard zijn en welke niet. Familie zal
ook door deze energie worden beïnvloed.
Wees voorbereid op alles.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02
In september moet de Waterman weer terug
in het werkregime. Omdat je gevoelens op
een laag pitje staan, stort je je met plezier
op je werk.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03
In september moet je oppassen met je
fysieke kracht - overschat deze niet. Vissen
zijn van nature erg gevoelig. Wees matig met
sporten en ontspan.

In de herfst kan je een hoop werk
verwachten. Er kan iemand in je weg komen
te staan maar dat los je op zoals een echte
Ram: door de strijd aan te gaan.

Patisserie Charlotte
Take-Away menu’s
Onze tea room blijft voorlopig nog even gesloten,
maar met ons heerlijk take away menu kan u nu
veilig thuis genieten van onze gerechten met uw
bubbel!
Voor het wekelijks veranderend menu kan u
steeds terecht op www.patisseriecharlotte.be.
Levering voor ouderen en kwetsbaren in
Brasschaat is steeds mogelijk.

Openingsuren
winkel en tea room:
Di-Vr: 10:00 - 18:00
Za:
09:00 - 17:00
Zo-Ma: gesloten
Donksesteenweg 246,
Brasschaat
info@patisseriecharlotte.be
03/645 05 12
www.patisseriecharlotte.be

Maagd
Het is
makkelijk voor
je om al je
problemen op
te lossen.

Een verandering van seizoen verscherpt je
zintuigen. Op het gebied van relaties hoef je
je geen zorgen te maken, er zullen geen grote
veranderingen zijn in september.

Als je al een tijdje van iemand houdt, is
september een ideaal moment om de eerste
stap te zetten. Je zult voor je potentiële
partner charmant en overtuigend zijn.

September heeft een behoorlijk stressvolle
periode voor je in petto. Relaties zakken wat
weg omdat de Leeuw de tijd nodig heeft om
alles bij te werken wat hij gemist heeft.

In de komende herfst kan de Maagd uitzien
naar verantwoordelijkheid, vooral in haar
werk. Het is makkelijk voor je om al je
problemen op te lossen.
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September brengt je de moed om te zeggen
wat je het liefste wil. Het is makkelijk voor je
om te vragen. Hou wel in gedachten; wie wil
maaien, moet zaaien.

De aanstaande herfst brengt je in kalmer
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand
september zal blijven voelen. De situatie in
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.

Pas in september op jezelf, want in deze
periode voel je je misschien niet zo goed als
het om gezondheid gaat. Werk ook aan het
versterken van de immuniteit.

WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

€999.SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl

in

OUTDOOR FURNITURE

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. e nbieding is geldig in de
nd sep e ber 2020 olang de
voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts 231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x
88,5 cm., rechthoekige tafel 137 x 88,5 cm., vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5
cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm., ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als
1-persoons ligbed.
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Alles voor
de creatieve
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles
over naaien en breien!
“We hebben een zeer uitgebreid
assortiment aan leuke stofjes
en mooie wol, alle mogelijke
materialen en accessoires en we
staan altijd klaar met de glimlach
én advies op maat!”
WIJ ZIJN WEER OPEN!
Open van maandag
t/m zaterdag van
10:00 tot 17:00.

Yasmien,
master in beauty
RUITENWASSERIJ - SCHOUW- EN DAKGOOTREINIGING
TUINONDERHOUD - ONTMOSSEN TERRAS EN OPRIT
reiniging
van ramen,
LEEGMAKEN PANDEN - KLEINE KARWEIEN
dakgoten,
rolluiken
REINIGING VAN ROLLUIKEN
EN VERANDA'S
ONDERHOUD en
PARKINGS,
PLEINEN,
GARAGECOMPLEXEN
veranda’s
0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen
ynaxsi@gmail.com 2950 Kapellen

& 0473/70 86 81
Uw droogkuis en was
ynaxsi@gmail.com
in goede
handen!
- ONTVLEKKEN
- REINIGEN
- HANDSTRIJKEN
Droogkuis Pressing
bestaat al sinds 1975 en
die ervaring zetten wij
dagelijks in voor uw kledij!

Hoevensebaan 71, Kapellen | 03/665 47 12
busylizykapellen | www.busylizy.be

EYEDESIGN
Deze techniek is het zetten van een
ultrastrakke eyeliner… Van het intensifiëren
van de wimpers (of voor mannen wel eens
een guyliner genoemd) tot een op maat
gemaakte ‘wing’.

Yasmien is master in cosmetische en
medische micropigmentatie.
Ze heeft al meer dan 18 jaar ervaring
en volgt jaarlijks masteropleidingen
in het buitenland om de meest
geavanceerde, innovatieve en
moderne technieken bij te blijven.

BROW ART
Hairstrokes: een machinale techniek waarbij
ultrafijne haartjes gezet worden.
Kan gecombineerd worden met schaduw.

“Het mooie voor mij is dat ik
zowel mijn passie als mijn
creativiteit kan uitoefenen!”

Powderbrows: een machinale techniek waarbij
een zachte schaduw gecreëerd wordt.

Extra Service

Wij komen draper
ieën
en gordijnen afhale
n,
en na reiniging te
rug
ophangen bij u th
uis!

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

AREOLA (tepelhof)

Yasmien Beauty Artist
Berkenlaan 1, Sint-Job-In’t-Goor
0497402377
info@yasmienbeautyartist.be
www.yasmienbeautyartist.be

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…

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?
Maak dan eens een afspraak of kijk eens op de website voor meer informatie!
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BRUIST/BODY&MIND

HSP,
wat moet je ermee?

Hoogsensitief, je hebt de term ongetwijfeld weleens horen vallen. Maar wat is dat nu
eigenlijk precies, hoogsensitief zijn? Wat moet je ermee? En hoe weet je of jij dat ook bent?

Iemand die hoogsensitief (of hooggevoelig) is, is
meer dan andere mensen gevoelig voor prikkels
zoals geluiden, bewegingen, aanraking en licht.
Dankzij hun sensitiviteit hebben HSP’ers (hoogsensitieve personen) vaak ook een hoog ontwikkeld
inlevingsvermogen en kunnen ze de emoties van
anderen goed inschatten. Al die prikkels bij elkaar
kunnen echter soms wat overweldigend werken
waardoor HSP vaak wordt ervaren als een last. Dat
terwijl anderen het juist zien als een talent.

Jij ook?
Maar hoe weet jij of jij zelf ook een HSP’er bent?
Veel mensen zijn er zich niet van bewust, maar toch
is vijftien tot twintig procent van de mensen
hoogsensitief. Hoe gevoelig je voor prikkels bent,
verschilt van persoon tot persoon, maar als jij het
idee hebt dat ook jij heftiger dan anderen reageert
op prikkels van buitenaf, dan zou het dus zomaar
kunnen dat jij een HSP’er bent. Online zijn er heel
wat testen te vinden om dit te checken, hoewel die

HOOGSENSITIVITEIT,
EEN LAST OF EEN TALENT?

lang niet allemaal even betrouwbaar zijn. Je zou ze
kunnen gebruiken als eerste indicatie en mocht je
het vervolgens echt zeker willen weten, dan kun
je altijd nog een afspraak maken bij een HSPprofessional.

Voordelen
En wat dan, als je weet dat je inderdaad een HSP’er
bent, wat moet of kan je daar dan mee? Wat jij zelf
wil! Je weet nu in ieder geval waardoor het komt
dat je wat sneller overprikkeld raakt en kunt daar
eventueel rekening mee houden mocht je er te veel
last van hebben. Maar onthoud: hoogsensitief zijn
hoeft geen last te zijn als je er goed mee om weet
te gaan, het heeft zelfs de nodige voordelen. Zo
hebben HSP’ers een enorm inlevingsvermogen
waardoor ze goed kunnen inschatten wat anderen
nodig hebben. Daarnaast beschikken ze over een
groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn ze bovendien
vaak creatief onderlegd. Je zou het dus inderdaad
ook kunnen zien als een talent!

Denk je dat jij (of iemand in je omgeving) ook hoogsensitief bent?
Op www.belgiebruist.be vind je diverse HSP-specialisten die je hier meer over kunnen vertellen.
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Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
Kom langs bij Kliniek Heyendael voor een borstvergroting of een neuscorrectie!

Betrouwbaar, professioneel en
persoonlijk. Een begrip als het gaat
om cosmetische plastische chirurgie.
Bij Kliniek Heyendael houden we ons
bezig met professionele behandelingen om
mensen hun zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting
Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining
Rimpelbehandeling
Armlift - Halslift
Contourverbetering
Oorcorrectie
Labiacorrectie
We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!
Plastisch chirurg Frans Straten
Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)

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

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

Wanneer een borstvergroting?

Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de neus verbeterd en op uw
wensen afgestemd. Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende.
Of het nu gaat om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of een
neusverkleining, wij informeren u zo goed mogelijk over de verschillende
mogelijkheden.

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

Neuscorrectie behandeling

Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek genoemd, is een chirurgische
ingreep waarbij de plastisch chirurg delen van het benige kraakbeen
gedeelte of delen van het tussenschot (septum) verandert om zo de
neus meer in balans te brengen met de rest van het aangezicht.

Overweeg je een
borstvergroting?

Overweeg je een neuscorrectie?

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

De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte wachttijden
hebben, dat er een zeer gespecialiseerd team voor je klaarstaat
dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose
en een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden en dat
je mee kunt beslissen in de planning.

Klantervaring

Ik ben heel erg tevreden met
mijn borstvergroting, het is
nog mooier geworden dan
mijn verwachtingen! De
service heb ik ook als
heel goed ervaren.

Minerva

Klantervaring

Ik raad deze kliniek zeker aan andere aan. Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is precies naar mijn verwachtingen. Sadaf

Betrouwb
are
en betaalb
are
plastische
chirurg
Voor mee
r

info

0031 24 84
5 05 06

ie.

Neem gerust contact op met een van onze consulentes voor
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos consult via
0031 24 845 05 06 of door middel van ons contactformulier.

info@kliniekheyendael.nl | 0031 24 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl
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Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

MEER D
AN
30 JAAR
ERVARI
NG
IN DE
SCHOO
NMAAK
E
S
W
E
U
C
E
TOR
NI
’S

A
COLLEG
HT!
GEZOC
OR
BEL VO
FO
MEER IN

Exclusieve Baby- en Kindermerkkleding

NOW
SALE!
ALTIJD OPEN OP

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

WWW.LO-LA.NL

LO-LA EXCLUSIEVE BABY- EN KINDERKLEDING | SPOORLAAN 128, OISTERWIJK | 013-7620920 | WWW.LO-LA.NL
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BRUIST/QUOTE

Gedaan met die extra kilo’s?
Schakel Proti Balance in voor blijvend resultaat.

September

Verschillende onderzoeken toonden het al aan; overgewicht is een
risicofactor die de ernst van de symptomen van het Covid19-virus
beïnvloedt en het herstel veel moeizamer maakt na een besmetting.

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

Gelukkig is overgewicht ook een verzwarende
factor waar u komaf mee kan maken. Dat
hoeft helemaal niet te gebeuren door honger
te lijden of extreem te gaan sporten. Door
de juiste voedingsmiddelen te schrappen en
waardige vervangers te gebruiken maakt u
meteen het verschil. En laat dat nu net de
specialiteit zijn van de dieetcoaches van Proti
Balance!

PROTI BALANCE
Het proteïnedieet dat écht werkt!

vroege vogels

Openingsuren:
Maandag & donderdag: 09.00 tot 18.00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 10.00 tot 18.00
Zaterdag: 09.00 tot 17.00
Zondag gesloten

Ontdek onze service:
• Professioneel team van dieetcoaches
• Ruime keuze proteïnerijke voeding,
snacks en supplementen
• Gratis begeleiding op maat
• Ook na het dieet blijven advies &
wegen gratis
• Iedereen welkom, man en vrouw, jong
en oud
• Uitgebreide openingsuren (6 op 7)
• Ook geschikt voor sporters (sportdieet
& sportvoeding)
Officiële verdeler van Concap

Meer info of bestellingen:
www.proti-balance.be

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

u ook
Nieuw ! Nout!
in Turnh

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

RECEPT/VAN DE MAKERS

Carpacciosalade

met truffeldressing

2 PERSONEN - 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 eieren
120 gr carpaccio
2 sneetjes (oud) brood
120 gr zongedroogde
tomaatjes
150 gr gemengde sla
1 eetl pijnboompitten
(geroosterd)
Voor de dressing
2 theel truffelmayonaise
scheutje citroensap
broodrooster

Kook de eieren circa 10 minuten. Snijd of trek
ondertussen de carpaccio in kleine stukjes en rooster
de sneetjes brood in de broodrooster. Snijd ook de
zongedroogde tomaatjes en de eieren in kleinere
stukken. Snijd vervolgens de sneetjes brood in kleine
croutons of feestelijke sterren.
Meng voor de dressing de truffelmayonaise met een
klein scheutje citroensap.
Verdeel de sla over twee borden en leg de carpaccio,
het ei en de zongedroogde tomaat er op. Maak het
gerecht af met de broodcroutons en pijnboompitten.
Besprenkel met wat truffeldressing.

Carly, Junior dtp-er bij Bruist
Salades zijn gezond en deze heerlijke carpacciosalade (mijn favoriet!) is ook nog eens
snel en makkelijk te bereiden. Binnen twintig minuten heb je een voorafje of een lunch
voor de warme nazomerdagen. Dus of je nu stevige trek hebt of zin in iets fris, met dit
recept tover je ongetwijfeld een glimlach op het gezicht van iedereen aan tafel.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
1
7
6
5
8
9
3
2

Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
6
4
8
3
1
2
9

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.brasschaat-bruist.be
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toestellen
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milieu
bubbels

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

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model
en combineer desgewenst met luxe
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met
jouw professionele Blox-dealer.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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USED CAR S

www.vanmossel.be

et ervaring !
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