KALMTHOUT
GRENSSTREEK ESSEN,
WUUSTWEZEL

Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE

€ 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

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

BRUISENDE/ZAKEN

Dineren in een toprestaurant dat al heel wat accolades
heeft 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. Dat is hier zeker ook het geval: de aantrekkelijke,
laaggeprijsde lunchmenu’s verhullen een hoogwaardige
gastronomie.

CATERING
Nieuw is 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.

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.

Sfeervol en voortreffelijk eten? Breng ons een bezoek!

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
getroffen 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 heeft.

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

DE GODEVAART

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

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

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

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.

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

win

Bruisende lezer,

Like ons op FB/DeBelgischeGrensstreekBruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl

of bel Rogier Jongerden, +31 647 885 009

12
51
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ROOSENDAAL
GEN OP ZOOM

ESSEN

ETTEN-LEUR

ADVERTEREN?

BELGISCHE GRENSSTREEK
KALMTHOUT

Inhoud

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. De Belgische
Grensstreek 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.

WUUSTWEZEL

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

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

KAPELLEN
BRASSCHAAT
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DE KEMPEN

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.

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.

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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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.
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Je hoeft er niet voor buiten #handig
JeJe
hoeft
hoeft
erer
niet
niet
voor
voor
buiten
buiten
#handig
#handig

Je maakt je lijst zelf online aan en kan ook online alle
JeJe
maakt
maakt
je je
lijst
lijst
zelf
zelf
online
aan
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en
en
kan
kan
ook
ook
online
online
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spulletjes
die
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Dat wil zeggen 24/7 items toevoegen,
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zeggen
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zigen 24/7
of24/7
verwij
deren.
Yay!
wijwij
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ofof
verwij
verwij
deren.
deren.
Yay!
Yay!
De cadeautjes worden 1 keer per 1 à 2 weken gratis thuis
DeDe
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cadeautjes
worden
worden
1 keer
1 keer
per
per
1 à1time
2à weken
2 weken
gratis
gratis
thuis
thuis
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time
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you!
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online
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Jouw
Jouwonline
onlinegeboortelijst
geboortelijst

Wij zijn De Gele Flamingo, een online baby
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organische
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Vergeet ook zeker het ruime aanbod houten
Vergeet
Vergeet
ook
ook
zeker
zeker
het
het
ruime
ruime
aanbod
aanbod
houten
houten
speelgoed
niet.
speelgoed
speelgoed
niet.
niet.
Een geboortelijst bij ons aanmaken doe je
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ons
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doe
doe
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k
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Heb je toch graag wat extra advies? Maak dan
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advies?
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10

Geen aankoopverplichting
Geen
Geen
aankoopverplichting
aankoopverplichting

Yes! Er is geen enkele aankoopverplichting,
Yes!
Yes!
ErEr
isop
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geen
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Reserveren kan je trouwens
ook makkelij
k
Reserveren
Reserveren
kan
kan
je
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makkelij
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zelf met één klik op de knop!
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één
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opop
dede
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knop!

10% CADEAU
10%
10%CADEAU
CADEAU
BIJ AFSLUIT
BIJ
BIJAFSLUIT
AFSLUIT

Steeds de nieuwste goodies & trends
Steeds
Steeds
dede
nieuwste
nieuwste
goodies
goodies
&&
trends
trends
Trends voor jullie spotten zit in ons DNA.

Trends
Trends
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jullie
jullie
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ons
ons
DNA.
DNA.
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www.degeleﬂ
amingo.com
www.degeleﬂ
www.degeleﬂ
amingo.com
amingo.com
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De Gele Flamingo
DeDe
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Gele
Flamingo
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Ruiterij
school
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info@degeleﬂamingo.com
Ruiterij
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Brasschaat
+32 468 31 64
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+32
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2930
Brasschaat
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31 31
6464
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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
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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.

F
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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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Afvallen zonder
hongergevoel?
De Beautiful Body Teatox Thee (BBT) is een krachtige kruidendrank boordevol kruiden en specerijen die ervoor zorgen dat je
lichaam van binnenuit ontgift. Zo werkt het ontstekingsremmend
en wordt de spijsvertering sneller op gang gezet.
- Snoep-/ hongergevoel neemt
af. Ideaal voor 's avonds.
- BBT verhoogt de
vetverbranding waardoor je
overtollige kilo's verliest.
- Alle Teatox theeën bestaan uit
een verpakking van 100 gram,
dit is voldoende voor
ongeveer 25 liter thee.

Onze Beautiful Body Granola’s (BBG) zitten boordevol
superfoods, waardoor er veel antioxidanten in zitten. BBG bevat
gezonde vetten, waardoor er een betere spijsvertering ontstaat.
- Het is gezond en bevat bovendien
weinig koolhydraten!
- Perfect voor jouw dag goed te
starten met een voldaan gevoel.
- Ze zijn verpakt in hersluitbare
zakken van 300 gram zodat ze
vers en knapperig blijven.

Al on
produ ze
cten z
ijn
gema
akt m
e
t
hoog
waa
ingred rdige
iënten
!

dames, heren en kinderen
Beautiful Body
Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 03/4348034
info@beautifulbody.be | www.beautifulbody.be

Op onze website vind je alle informatie en kun je meteen
online bestellen, dan versturen wij het naar u thuis.
14

Stationsstraat 4, Essen | 03 636 21 29 | www.tkapsalon.optios.net
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.
15

Iets te vieren?
Ingrid Kieft maakt handgemaakte en gepersonaliseerde
taarten en gebak. Zo kan
iedereen de taart vinden die het
beste bij hem of haar past.
Alle wensen kunnen besproken
worden en indien mogelijk
passend worden gemaakt in
het ontwerp. Ook kan men zelf
voorbeelden meenemen om
duidelijk te maken welke taart
men graag zou willen hebben.
Neem contact op met Ingrid,
bespreek jouw wensen met
haar en zij gaat aan de slag
om speciaal voor jou de
mooiste taart te maken.

Unieke
taarten
geheel naar
jouw wens

Cipresberg 116, Roosendaal | (0031) 165-538069 | (0031) 6-17320636
www.dezoetelach.nl | www.facebook.com/dezoetelach
16

DITJES/DATJES

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 S 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.
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12 t.e.m. 17 oktobe
STAPELKORTINGEN

speciale feestweek
van 12 t.e.m. 17 okt. 2020

Actie!
€ 12,50
KORTING

bij een gelaatsverzorging van 60 min.

STAPELKORTINGEN
van 12 t.e.m. 17 okt. 2020

-5%*

-10%*

-15%*

Enkel geldig bij afgifte bon vanaf 21/09 t.e.m. 30/11/2020

bij aankoop
vanaf € 150

bij aankoop
vanaf € 250

bij aankoop
vanaf € 350

1 bon per klant

-10%

-15%

bij aankoop
vanaf €150

bij aankoop
vanaf €250

bij aankoop
vanaf €350

12 t.e.m. 17 oktober 2020

NP € 70,50 - € 12,50 = € 58,-

Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen

-5%

Nieuwe webshop
Nieuw
webshop
10%
korting
in onze webshop
— Uitgezonderd op actiesets —

met camera die d

VR 16 OKT: DER

incl. Quick fit fa

ZA 17 OKT: PE
m

OP 19 OKT

ENKEL
GELDIG BIJ AFGIFTE
DEZE BON - NIET CUMULEERBAAR MET
Actie met *code
EsthetiQPB
geldig VAN
vanaf
21/9 t.e.m. 30/11/2020*

Uitgezonderd op actiesets

Uitgezonderd op actiesets

DI 13 OKTOBER: MAKE-UP WORKSHOP
met max. 4 kandidaten (€ 25)

WO 14 OKTOBER: DR MURAD EXPERT

KOM EEN
KIJKJE N
EMEN OP

ZATERDA

17 OKTOB G
ER
2020
10.00 - 16
.00

met camera die de huid scant - incl. Quick fit facial (€15)

VR 16 OKTOBER: DERMALOGICA EXPERT HUIDANALYSE
incl. Quick fit facials - hierna wordt de klant opgemaakt

ZA 17 OKTOBER: PERMANENTE MAKE-UP SPECIALIST
met live demo - start 13.30 uur
OP 19 OKTOBER -10% OP PERMANENTE MAKE-UP

* ENKEL GELDIG
LOGOBIJ AFGIFTE VAN DEZE BON - NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES/KORTINGEN - 1 BON PER KLANT

VERWEN JEZELF
EENS GOED!

Kerkeneind 3a, 2910 Essen | 03 663 09 72 of 0468 30 95 68 | www.esthetiQ.be |
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me

WO 14

10% korting in onze webshop t/m
30/11/2020* met code EsthetiQPB.

WORKSHOPS

Annie Witjes

DI 13 O

19

esthetiqessen

UUR

Deuren en ramen op maat?

Onze stijlvolle smeedijzeren
producten zoals ramen en (binnen)
deuren geven je woning, kantoor
en andere (bij)gebouwen een
exclusieve look. Dit kan zowel in
klassieke, landelijke of strakke
moderne woningen geïntegreerd
worden. Wij hebben enkele
standaardmaten in huis doch
wordt 95% van onze bestellingen
op maat gemaakt na professionele
opmeting door één van onze
specialisten ter zake.

Bredabaan 1026
2900 Schoten
T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be
Kijk op onze website voor meer
informatie of bezoek eens
onze showroom!

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren
Smeedijzeren ramen & deuren
BEZOEK ONZE SHOWROOM
Deze m
aand
gratis
plaatsi
ng
van uw
deuren
t.w.v. €
150,per de
ur
20
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Ives Meulemans

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

Straal als nooit tevoren en kies voor één van de
uitstekende arrangementen voor gelaatsverzorging bij
All-in Beauty van schoonheidsspecialiste Nathalie De
Ridder. Ze is uitstekend thuis in het uitvoeren van
allerhande verzorgingen voor lichaam en gelaat.
Helemaal op maat van uw huidtype voert zij een
verzorgde gelaatsbehandeling voor u uit.

D

FILMPJE KIJKEN

AGJE UIT

CHOCO-STORY

Huidanalyse en basisverzorging
Allereerst wordt er een huidanalyse uitgevoerd, bestaande
uit een oppervlakkige reiniging. Vervolgens vindt een
huidpeeling en een minimassage plaats. Een verzorgend
serum en dag- of nachtcrème maken uw
behandeling compleet.

Deluxe gelaatsverzorging
Bovenstaande behandelingen kunnen worden uitgebreid met
de Deluxe gelaatsverzorging. In deze behandeling zorgt het
epileren van wenkbrauwen en bovenlip voor een frisse look.
De heerlijke schouder- en nekmassage ontspant u compleet.

All-In Beauty
Interesse? Kijk voor meer info op
www.all-inbeauty.be/nl/gelaatsverzorging.

All-In Beauty
Kapellensteenweg 393, 2920 Kalmthout
0472/ 47 11 07 | allinbeauty.info@gmail.com
All-In-Beauty-1384747258257419
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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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ʼt ateljeeke
MONDKAPJES in alle soorten en
maten! Gewoon een effen kleur of
liever een mooie print? Je vindt ze bij
ons! De mondkapjes zijn wasbaar en
voorzien van een ﬁlter.

Al 30 jaar een
begrip in Zundert
Kledingreparatie

Heerlijk genieten!

Verkoop kleinvak
Depot stomerij

OP TWEE
LOCATIES!

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur
ADRES
Molenstraat 103, Zundert
0031-76-5971829
SOCIAL MEDIA
Kledingreparatie 't Ateljeeke

Koop bij ons gemakkelijk (h)eerlijk vlees voor BBQ,
gourmet of steengrill recht van onze eigen boerderij.

BBQ/
GOURMEtT
complee r
de luxe voo

€ 18,-

Bestel eenvoudig je vlees online
Ga naar onze site en bestel nu je vlees online (via bestelformulier), betaal via
iDEAL en ontvang een code waarmee je het vlees uit onze automaat kunt halen!
Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal | 076 598 5398 | www.elfrahoeve.nl
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.
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ELKE
DONDERDAG
STEAKDAG
Steak met saus
en frietjes
aan € 16,-

Maststraat 41, 2910 Essen | 03 / 344 30 11
www.denhaard.be | info@denhaard.be

ACTIES

woensdag
Steakdag €
16,donderdag
Ribbetjes
all-you-can-e
at
€ 17,-

Noordeind 51, 2920 Kalmthout | 0032-3-2989012
www.dendruivelaer.be | info@dendruivelaer.be

for the inner & outer you

B&B Keukenhof,

Op zoek naar een mooi relatiegeschenk?

zeer veelzijdig!

B&B Keukenhof in Wuustwezel is niet
alleen een bijzondere Bed & Breakfast op
een prachtige locatie, maar het is ook:
• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten
en magneetsieraden van Energetix.
• Een plek om je te laten masseren met wellnessmagneten (Energetix).
• Een ruimte die beschikbaar is voor een besloten ontbijt,
lunch of borrel (bij mooi weer eventueel in de tuin).

NOOIT MEER EEN NOOIT MEER EEN
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem gerust eens
contact op met gastvrouw Hellen. Altijd bereid om met u
mee te denken. Voor u, uw gasten of wanneer u zelf
verdeler wilt worden van Energetix.

BRUISENDE BRUISENDE
ACTIE MISSEN? ACTIE MISSEN?
U BENT VAN HARTE WELKOM.

Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op
www.belgiebruist.be

Schrijf je in
B&B
Keukenhof
voor
de nieuwsbrief op
Kalmthoutsesteenweg 168, Wuustwezel
+ 32 (0)
479 339 356
www.belgiebruist.be
keukenhof@keuken.com | www.keukenhof.be

Dé specialist in het vervaardigen van uw herinnering
Wilt u een miniatuur op maat laten maken?
Flevotin helpt u graag met het
vervaardigen van uw mooie herinnering,
een kunstobject dat een mooi plekje
verdient bij uw relaties. Standaard
hebben wij een eigen kunstlijn waar u
uit kunt kiezen. Echt handwerk dat je
niet vaak meer ziet in Nederland. En
omdat de lijnen heel kort zijn, zonder
tussenpersoon, kunnen wij goedkoper
en sneller leveren. Alles wordt door ons
verzorgd, van ontwerp tot kant en klaar
in een doosje.
U kunt bij ons terecht voor
exclusieve tinnen sculpturen en
miniaturen, relatiegeschenken en
27

gebruiksvoorwerpen die in drie verschillende
kleuren geleverd kunnen worden: gematteerd,
gepolijst en verbronsd. Stuk voor stuk
ambachtelijk gemaakt en dus echt uniek. Daarbij
werken we zowel voor de particuliere als de
zakelijke klant. Zo kunt u bij ons slagen voor een
enkel stuk, maar ook voor series tot maar liefst
honderdduizend stuks waarin bijvoorbeeld het
logo van uw bedrijf is verwerkt.
Alles is mogelijk!
Baardmeesweg 37,
Zeewolde
036-5222902
www.flevotin.nl

BEAUTY/NEWS
3

4

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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Reinigen met osmosewater

Ontdek Andalusië met een gastronomische thematiek en bezoek plaatsjes waarvan het authentieke karakter
u ongetwijfeld zal charmeren. De traditionele keuken van deze Zuid-Spaanse streek blinkt uit in eenvoud. Met
slechts een handvol ingrediënten toveren Andalusische chefs de heerlijkste gerechten op tafel.
Zoek je ook een originele vakantie? Aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan,
en meer! Maar ook voor alle materialen t.b.v. osmosebewassing.

Voor de particulieren die leven onder
het motto 'alles wat we zelf doen,
doen we beter', hebben wij ook alle

materialen en producten. Vooral voor
de osmosebewassing hebben wij de
ideale oplossing.
Voor u ontwierpen wij een trolley
waarmee u zelf met osmose uw ramen,
rolluiken, pergola's en auto's kan
wassen zonder strepen achter te laten
of halsbrekende toeren uit te moeten
halen. Met onze trolley op 220V of met
een 12V accu is dit kinderspel. U kan
op de begane grond blijven staan en
zo uw ramen op de verdieping zonder
probleem wassen.”

Foto door Adrianna Calvo via Pexels

Om goede poetsresultaten te
verkrijgen, zijn we graag in het
bezit van de juiste materialen
en producten. Onder dit motto
hebben we OSMOSERVICE
opgestart: een winkel voor de
particulieren en zelfstandigen
die graag werken met
professionele en betaalbare
materialen en producten.

“Wij verdelen en plaatsen tanken,
stelen en borstels van het merk
X-line, een transporttank met alle
benodigdheden of een complete
tank om zelf osmosewater te kunnen
aanmaken. We maken graag tijd voor
een demo of vrijblijvende offerte.

KRISTOF/HOLIDAYS

Ontdek het

ESTE
DE B
S
DEAL
JE
D
VIN
F!
S
RI TO
BIJ K

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag
09:00 tot 17:00
Zaterdag van 09:00 tot 12:00
www.osmoservice.be

Abtsdreef 127 Stabroek | 0472/33 14 88 | info@osmoservice.be
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Kapellensteenweg 318/1 | 2920 Kalmthout | info@goeiweer.be
www.facebook.com/goeiweer
www.goeiweer.be | 03-6663349 |
31

BRUIST/QUOTE

September

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

vroege vogels

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

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

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...

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

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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STOFFEN
NODIG?
Bij ons is alles uit
stock leverbaar!

Bent u op zoek naar de aankleding van uw
babyborrel, communie of trouwfeest?

Kledingstoffen
rokken- en broekenstoffen · ﬂeecestof · katoen · tule · organza · velours de
pannes · joggingstof · t-shirtstoffen

• Confectie van gordijnen en
overgordijnen mogelijk.
• Samenwerking met gerenommeerd
atelier.
• Levering aan scholen,
instituten, toneelgezelschappen,
bejaardentehuizen.
• Al onze stoffen voor betaalbare
prijzen!
Een keuze gemaakt? Wij maken voor
u een vrijblijvende prijsofferte.

Wij hebben tule in alle kleuren.

Maalderijstraat 6, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be
OPENINGSUREN:
Gordijnenstoffen
glas-, vouw- en paneelgordijnen · brandvertragende gordijnen · verduisterende
overgordijnen · voering en black-outvoering · zonwerende voering
36

Themastoffen
carnavasstof · kerststof · decoratiestof ·
kinderstoffen · patchwork stoffen · tule

Mercerie
naai- en machinenaalden · ritsen · knopen · brei- en haaknaalden ·
stofscharen · lintjes, kantjes, kwasten · elastiek · naai- en overlockgaren
37

dinsdag - zaterdag:
10:00u tot 18:00u
maandag en zondag:
gesloten

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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Pvc van uitstekende kwaliteit
Pvc vloeren zijn sterk, slijtvast en duurzaam. Wilt u een pvc-vloer
laten leggen in uw woning of bedrijfspand? Dan bent u aan het juiste
adres bij de Parket en Laminaatwinkel. Wij verkopen verschillende
soorten hoogwaardige pvc. Schaft u een pvc-vloer aan bij de Parket
en Laminaatwinkel, dan weet u zeker dat u een goede investering
doet waar u nog vele jaren plezier van heeft. Al onze pvc-vloeren zijn
namelijk van uitstekende kwaliteit.
Verschillende soorten PVC-vloeren
In onze showroom in Bergen op Zoom kunt u verschillende soorten pvc-vloeren
bewonderen. Ten eerste kunt u bij ons de Isocore pvc vloer aanschaffen. Deze
pvc-vloer met kliksysteem is 6,5 millimeter dik en bestaat uit een pvc-toplaag en
een Isocore onderlaag. Deze vloer is geluidsarm. Ten tweede verkopen wij de
pvc-combiplank. Deze pvc-vloer met kliksysteem is 10 millimeter dik en bestaat
uit een pvc-toplaag, een HDF tussenlaag en een onderlaag in kurk.

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.
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.

pvcvloeren

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.

laminaat
houten
vloeren

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.

Van Konijnenburgweg 55, Bergen op Zoom | 0164-728291 | www.laminaatwinkel.com
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MAN/CAVE
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40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen
VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN, BEREIDE GERECHTEN
SEPTEMBER
PAKKET A

1 kg blinde vinken
1 kg chipolata
1 kg seizoenburger
1 kg kippenworst
1 kg gezouten spek

Zolang het goed weer blijft, bieden
wij onze barbecuepakketen aan.
BESTEL ONLINE!

PAKKET A

1 hamburger
1 gem. kotelet Z/B
1 kippenboutje natuur
1 barbecueworst

± € 3.90

€ 44.39

per pakket

per pakket

TERUG NAAR SCHOOL

SUPER
VOORDEEL
PAKKET 5KG

1 kg gemengd gehakt
1 kg varkenssfricassee
1 kg buikribben
1 kg boeren kotelet
1 kg zwarte beuling

€ 44.39
per pakket

VLEESWARENPAKKET
100g ontvette hesp
100g frikandellenkoek
100g crème paté
100g boerenham v/h huis
100g hespenworst
100g vleessalade
100g balletjes in tomaat
100g kip curry

€ 10.75
per pakket

BARBECUE
KLEIN DUIMPJE

1/2 hamburger
kippenstokje natuur (2 st.)
chipolataworstje gerold

± € 3.00
per pakket

BARBECUE

OPENINGSUREN
Dinsdag - woensdag - vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00
Zaterdag doorlopend: 09.00 - 16.00

BARBECUE
PAKKET B

1 gem. rundsteak
1 gekruide varkenssaté
1/4 gem. kipﬁlet Espagnol
1 bbq chipolata

± € 5.15
per pakket

BARBECUE

De kracht
van perfectie
“Colebrants is een jong bedrijf in
Wuustwezel, gespecialiseerd in
schrijnwerk en interieur, kleine
dakwerken en in de algemene
renovatie van uw huis. De zaak
is gestart in april 2018 door mij,
Jitse Colebrants, maar de weg
ernaartoe begon al een jaar
eerder, op 1 oktober 2017. Toen
startte ik er mee in bijberoep,
door mijn passie voor schrijnwerk.
Al snel kreeg ik het werk niet
meer rond en begon ik mijn
eigen zaak. Bij elke job die ik
doe, is de afwerking het grootste
aandachtspunt, daarom ook de
slogan: ‘De kracht van perfectie’.”

Als schrijn- en algemene renovatiewerker zijn we actief
in Antwerpen en omgeving. U kunt bij ons terecht voor
al uw schrijnwerk en interieur, kleine dakwerken en
voor de totaalrenovatie van uw huis.
Wij, de Colebrants, gebruiken alleen maar
kwaliteitsmaterialen. Dit wil zeggen dat wij u een
zeer goede garantie kunnen geven en dat u altijd het
beste eindresultaat krijgt. Alle werken worden eerst
tot in detail besproken, zodat er geen misverstanden
ontstaan. Wij streven naar perfectie en hebben oog
voor detail. Bij Colebrants wordt uw droom ook onze
droom en deze helpen wij dan uiteraard ook graag
te realiseren.
Op onze website vindt u enkele voorbeelden van
realisaties die door ons gedaan zijn. Wilt u graag meer
informatie over de diensten die wij aanbieden?
Ga dan zeker naar onze website www.colebrants.be
of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan.

PAKKET C

1 merguezworstje
1/4 gem. kipﬁlet Toscane
1 lenteburger
1 gem. speklapje
1 gekookt, gem. spareribs (3)

± € 6.00

GESLOTEN: Maandag en donderdag

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout | 03/666.30.00 | www.vleeshal-van-gool.be

per pakket

+32 (0)475962859 | info@colebrants.be
colebrants
www.colebrants.be |
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GEMEENTE/ESSEN

Gemeente Essen

Essen in
coronatijd
We beleven op vele vlakke zowat de zwaarste
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Landsgrenzen die dicht zijn gegaan, de
avondklok die ingesteld is, verenigingen die
niet of op een heel laag pitje werken, mensen
die in ‘hun bubbel’ moeten blijven… Kortom:
ons sociale leven kent heel wat beperkingen.

Het Essense gemeentebestuur werkt
dan ook al maandenlang in een crisismodus: snel schakelen, korte lijnen
onderhouden en dynamisch besturen.
Een gemeentebestuur staat het dichtst bij
de burger, en moet dan ook de vertaling
maken van de nationale maatregelen naar
het lokale terrein. En meer en meer is
de gemeente zelf aan zet gekomen om
zodoende bij een lokale uitbraak zelf snel
‘chirurgische’ maatregelen te nemen.
Maar in crisistijden zien we gelukkig ook
de veerkracht van een lokale samenleving,
en de deskundigheid en professionaliteit
die in Essen aanwezig is. Sommige
handelaars zijn op korte tijd overgeschakeld
naar de e-commerce, een café levert
lekkere speciaalbieren aan huis, enz.
Onze woonzorgcentra handelen
dynamisch en superprofessioneel. Je voelt
bij velen de drive om uit deze situatie te
leren. Maatschappelijke evoluties zijn in
een versnelling gekomen, wat soms ook
heel positief is.
De landsgrens vormt uiteraard een
uitdaging op zichzelf. Met vijfentwintig
grensovergangen tussen Essen en haar vier
Nederlandse buurgemeenten is dat evident.
We leren er ook uit: alhoewel dat België
en Nederland natuurlijk twee verschillende
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In de winkelstraten van Essen applaudisseerden de mensen
elke avond om 20.00 uur voor de zorgverleners.

landen zijn, met elk een eigenheid
en cultuur, eigen besluitvorming, is
het toch belangrijk om ook regionaal
grensoverschrijdend nauw samen te
blijven werken. Als de grenzen open
zijn, is onze ligging een troef. Als
ze gesloten zijn, is onze ligging een
nadeel.

Gaston Van Tichelt,
burgemeester
www.essen.be

Nagelstudio Elia is hét adres voor prachtige gelnagels en gellak.
Ook kunnen zowel dames als heren bij de salon terecht voor mooie
verzorgde voeten, verzorging van het gelaat en ontharingen.

Voeten waarmee je

gezien wilt worden

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Dr J. Goossenaertsstraat 27, Kalmthout
0032 478 43 69 08

KLEUREN VOLGENS DE LAATSTE TRENDS | KIES VOOR KWALITEIT | MEER DAN MOOIE GELNAGELS

FASHION

Fashion met
persoonlijke
service

PRIVATE
SHOPPING?
Kijk dan eens
op onze website!

Nola Fashion is een gezellig winkeltje in Essen waar
persoonlijke service centraal staat. Geen grote boetiek
waar je door de bomen het bos niet meer ziet.
Persoonlijk stijladvies staat hier op de voorgrond.

Nola Fashion
Kapelstraat 30, Essen
+32 479 72 45 28
info.nolafashion@gmail.com
www.nolafashion.be

Volg ons via Facebook en Instagram om op de
hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. Je kan
ook je favoriete items bestellen via onze webshop!
Benieuwd naar onze collectie? Neem een kijkje op
onze website of kom gezellig langs in de winkel.

JUIST
NU!
Bel +31 647 885 009 of mail naar
rjongerden@nederlandbruist.nl
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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.

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!

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?

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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Mode met net
dat ietsje meer!

Uw lichaam en
geest tot rust en
in harmonie?
Eén massage per maand is goed voor uw
gezondheid en leven.
Iedereen, jong en oud, is welkom voor een professionele
massage bij mij. Mijn handen ontstressen, zorgen voor
een goede doorstroming, versteviging van de spieren en
een deugddoend gevoel. Mijn positieve energie en
motivatie reﬂecteren op uw gezondheid.

Diverse Massages:
●
●
●
●

ONTSPANNING
SPORT
ZWEEDSE MASSAGE
FIBROMYALGIE MASSAGE

Daarnaast kunt u bij mij
terecht voor:
●
●
●
●

REIKI
MAGNETISME
RECONNECTION
SPIRITUELE CONSULTEN
EN RAADPLEGINGEN

Wilt u meer informatie?
Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag:
18.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 13:00 - 17:00 uur
Zondag: 10.00 - 13.00 uur

Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel
0496/50 55 60 | info@stylishnailsandfashion.be
www.stylishnailsandfashion.be

Salvador Vanderbruggen
Healings, Massage &
Consulting

Ik wil gewoon dat ie het doet!
Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.

Dream PC | De gepaste oplossing voor jouw probleem!
Opkuissessie (groot onderhoud)
Voor particulieren (incl. BTW)
• tijdelijke bestanden verwijderen
• bureaublad opruimen
• programmalijst opschonen
• opstartprogramma’s nalopen
• opstartservice nalopen
• volledige virusscan
• malware scan
• drivers nalopen
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

Momentee
l
massage a
an
40 euro
voor 1 uu
r.

Voor een afspraak kunt u mij bereiken
via e-mail, telefonisch of bij natuurwinkel
Margriet. Info bekomen op de Achter D’Hoven nr. 11
te Wuustwezel. Tegen een vergoeding kan ik ook bij u
thuis langskomen.
Bezichtig de nieuwe website: wshmc-wuustwezel.be
Heeft u vragen? Bel dan gerust!

White Shadow Healings, Massage & consulting
België: 0479/446518 | Nederland: 0032/479446518
s.vanderbruggen@skynet.be | wshmc-wuustwezel.be

Witvenstraat 200, Hoevenen | 03 605 67 35
info@dreampc.be | www.dreampc.be
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HOROSCOOP

September zet ons aan het werk

NED

Een leuke vakantie achter de rug, het zonnetje dat schijnt,
je lievelingseten op je bord, je lievelingsliedje op de radio,
een nieuw outfitje of vrolijke accessoires...het zijn de

BELGIE

#kleinegelukskes die het hem doen dezer dagen.
En laat het ons een zekerheid zijn dat we jullie met die laatste twee
gelukjes graag en met heel veel plezier kunnen verder helpen. Ons team
staat graag voor jullie klaar in onze boutiques in Kalmthout en Schilde

De

visie van Bruist!

met gepast advies bij het uitzoeken van jouw eigen unieke, good vibes.

De

visie van Bruist!

Ook in onze virtuele boutique, www.belle-fashion.be, staan we graag at
your service met onze steeds wisselende collecties. Onze giftvouchers

Ondernemers helpen om op
de
juiste manier te adverteren,
03 663 56 43, mail info@belle-fashion of via onze social media.
tot snel.
waardoor deHopelijk
naamsbekendheid
Take care,
omhooggaat.
Team
koop je online aan en krijg je direct in je mailbox toegestuurd. Heb je
raad nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren via telefoon

’E e

Schilde - Turnhoutsebaan 175C | 03 663 56 43
Kalmthout
Kapellensteenweg
127 | 03 336 60 69
Ook -opvallend
adverteren?
info@bellefashion.be
|
fb.com/bellefashion
| www.belle-fashion.be
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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.

Jij bent mooi

Mooi voor jou

Ram 21-03/20-04

Ondernemers helpen om op
de juiste manier te adverteren,
waardoor de naamsbekendheid
omhooggaat.
Ook opvallend adverteren?
Bel +31 647 885 009 of mail
rjongerden@nederlandbruist.nl

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.

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Ons vakmanschap
staat garant voor
succes!
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Doornenlaan 18, Kapellen | winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90 | 0478 76 84 08 | www.winkeler.be
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Wereld Kristallen
Jan van der Linden,
eigenaar van Kristallen
Wereld in Breda,
heeft een uitgebreide
collectie natuurstenen.
Veel mensen komen
naar de Nieuwe
Ginnekenstraat om
stenen te kopen
voor decoratief
gebruik, maar
vooral ook voor
de heling van
lichamelijke
kwalen.

Kristallen en natuurgesteenten zijn er in allerlei vormen, maten en
kleuren. Al sinds 2006 zoekt Jan van der Linden van de Kristallen
Wereld naar prachtige en unieke stukken van museale kwaliteit.
Nu, in deze tijd van geldontwaarding zijn steeds meer mensen op zoek naar een
prachtig kristal dat een kunstobject is in hun woon- of werkomgeving.
Binnen Kristallen Wereld is speciaal daarvoor een nieuw concept ontstaan, onder de
naam Wereld Kristallen. Onder deze naam worden er unieke kristallen van
topkwaliteit aangeboden. Deze zijn te vinden in een aparte ruimte van de winkel van
Kristallen Wereld in Breda.
We zien u graag in onze winkel!

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda | +31 611 153 479
info@kristallenwereld.nl | www.kristallenwereld.nl
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Vo� al je
bakplezier!
BESTEL JE PRODUCTEN OP
ONZE WEBSHOP!
w w w. c a k e x c l u s i v e . b e

Hanaé
Schoonheidsinstituut
Jouw huid | mijn passie
Nood aan een huidgids op
jouw maat?
Altijd al moeilijkheden gehad
met wat jouw huidtype juist is?
Hoe kan jij het beste jouw huid
verzorgen?
Welke producten zijn het beste
voor jouw huid?
Kom dit stap voor stap te weten
in de huidgids van Hanaé met alle
tips en tricks speciaal voor jou!
Heb jij zin om te starten met
jouw huidverzorgingsgids?
Laat het me weten via mail
info@hanae.be

NU 5% KORTING
OP BESTELLINGEN VANAF 30 EURO TOT 30-09-2020
(niet geldig op reeds eerder bestelde taarten)

Kalmthoutsesteenweg 214, Wuustwezel | 0032-478-041408
info@cakexclusive.be | www.cakexclusive.be

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

Een gezellige
oase van rust

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.

Gelaatsverzorging | Lichaamsverzorging
Epilatie | Pedicure | Manicure | Make-up
Schoonheidsinstituut Hanaé
Wipstraat 31, 2920 Kalmthout | 0498 14 63 29
www.hanae.be | info@hanae.be

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be
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BORDUREN IS NIET DUUR HET IS DUURZAAM

Al meer dan10 jaar is TheShirtfactory een begrip in de Noorderkempen en
daarbuiten, voor het bedrukken én borduren van textiel en vele andere
producten. . Wij vinden een persoonlijke aanpak zeer belangrijk.
Samen met u proberen we dan ook tot de beste oplossing te komen.
Wist u dat we niet enkel bedrukken, maar ook borduren?
Naast het bedrukken kunnen we uw logo of tekst ook borduren.
Dit is een duurzame oplossing op textiel of (kraam)cadeau’s.
Wij gebruiken uitsluitend polyester borduurgaren, deze verkleurt niet
en krimpt ook niet in de was.





Wilt u meer weten hoe wij u verder kunnen helpen?
Kom vrijblijvend langs, maak een
afspraak of bezoek eerst
onze website.
We helpen u graag verder!

Vaartstraat 58, Essen
n

03 667 1615 |

BEDRUKTE KLEDING • POSTERS • SPANDOEKEN • BALLONNEN
PLAKLETTERS & STICKERS • FESTIVALBANDJES • BUTTONS
CANVAS • FOTO OP HOUT of ALLUMINIUM • DRUKWERK
info@theshirtfactory.be
RELATIEGESCHENKEN • TIJDELIJKE TATTOOS

SCHILDER
NODIG?
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!

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

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

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.
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 ~
Foto Ralf Czogallik
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Breng jij je lichaam weer in
balans met een beetje extra?
Dat kan nu met de praktische producten van LR MICROSILVER PLUS
Problemen met een
geïrriteerde huid, schilferige
haren of parodontosis hebben
vaak een volledig natuurlijke
oorzaak: onze natuurlijke
beschermende barrière, het
microbioom, heeft zijn
evenwicht verloren en
schadelijke kiemen hebben
zich verspreid. LR
MICROSILVER PLUS biedt
efﬁciënte oplossingen voor de
speciale behoeftes van
verschillende lichaamsdelen.

Het geheim van de functionele verzorgingsreeks is het antbacteriële en antivirale
MicroSilver BGTM. Elk product in de reeks biedt een extra ‘plus’, een effectieve
combinatie van actieve ingrediënten die speciﬁek de behoefte behandelt en de
huid en haar natuurlijke beschermende barrière regenereert en stabiliseert – voor
een gezond microbioom van de huid.
DE ‘PLUS’ IN LR MICROSILVER PLUS
Verzorging moet aan veel eisen voldoen. Onze eisen van de zorg zijn talrijk. Het
moet snel en betrouwbaar werken. Maar het zou het probleem ook op de lange
termijn moeten oplossen. Daarom biedt LR MICROSILVER PLUS bij elke productoplossing een individueel extra pluspunt – een andere effectieve combinatie van
werkzame stoffen die speciﬁek op de behoefte ingaat en het effect van de
producten aanvult met bijv. stabiliserende, regenererende eigenschappen. Zo
begeleidt LR MICROSILVER PLUS u betrouwbaar op weg naar een microbioom in
balans.

Bestel nu

via de website of
bel
(0031) 06-22831
987

VOOR WIE ZIJN DE LR MICROSILVER PLUS PRODUCTEN GESCHIKT?
LR MICROSILVER PLUS ondersteunt personen met een gevoelige, problematische,
gespannen, gestreste huid, roos, roodheid, onzuiverheden, slechte adem, cariës,
parodontosis. De verzorging is ook geschikt voor de kwetsbare huid.
• FACE: LR MICROSILVER PLUS helpt de huid microben, zoals bacteriën en
virussen, te bestrijden en de natuurlijke beschermingslaag van de huid
opnieuw te versterken.
• TOOTH: LR MICROSILVER PLUS bestrijdt microben, zoals bacteriën en
virussen, en helpt de mondﬂora weer in balans te brengen.
• BODY: Met LR MICROSILVER PLUS wordt het microbioom van de huid snel en
duurzaam in evenwicht gebracht.

LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen | Tuimelaar 12 Kruisland | (0031) 06-22831987 | lrmatthijssen@gmail.com | www.lrworld.com/matthijssen
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voelt als thuiskomen!
Lekker gewoon, gewoon lekker.
Een echte aanrader!

Tijdelijk ook open op
donderdagavond.
Reserveren verplicht!

Kom li gen  de
onpn er  et ke n!
Wan t  je  me?

Goede kwaliteit en ruime porties
Zeer uitgebreide menukaart, dus keuze te over!
En voldoende gratis parkeerruimte.

Van verschillende soorten visgerechten tot diverse
vleesgerechten. Naast onze menukaart hebben wij
altijd vier à vijf suggesties voor u en de producten
waar wij mee werken zijn altijd vers.

Ringweg 1, Essen | 00323-6631091 / 06-51363135 | www.restaurantcoenraads.nl | www.restaurantcoenraads.be
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MET OF ZONDER
RIETJE MAAKT
EEN GROOT
VERSCHIL!

Wist jij dit
over cocktails?

BRUIST/HORECA

Een avondje uit vraagt om een goede cocktail! Of een middag op het terras. Of de
verjaardag van je beste vriendin. Of... is er eigenlijk niet altijd wel een reden te
verzinnen om een lekkere cocktail te drinken?!
Maar waar komt de naam cocktail nu eigenlijk
vandaan? Als je erover nadenkt is het immers best
een vreemd woord... Daarover bestaan meerdere
theorieën. De meest geloofwaardige theorie is dat
het woord afstamt van cock-tailed. Deze term werd
vroeger, in de achttiende eeuw, op de renbaan
gebruikt om niet-zuivere renpaarden aan te duiden.
Kennelijk vond men het vervolgens ook een
geschikte benaming voor een niet zuiver en dus
gemixt drankje. De cocktail was geboren.

Refreshing Margarita?
En zo zijn er nog heel wat meer opvallende weetjes
te vertellen over cocktails. Leuk om te delen tijdens
een avondje uit onder het genot van een cocktail!
Wist je bijvoorbeeld dat er in de Verenigde Staten
elk uur maar liefst 185.000 Margarita’s worden
gedronken? En dat het daar verboden is om een
nieuwe cocktail (of sterke drank) op de markt te
brengen en die ‘refreshing’ (verfrissend) te noemen?
Dat woord is namelijk verboden voor alles wat met

alcohol te maken heeft. Hoe verfrissend de bewuste
cocktail ook is...
Het probleem met een avondje cocktails drinken is
dat je meestal meerdere cocktails wilt proeven.
Constant maar dezelfde drinken wordt saai. Alleen…
wordt er niet beweerd dat je sneller dronken wordt
wanneer je verschillende drankjes door elkaar drinkt?
Dat is nu ook weer niet de bedoeling! Gelukkig is
dit slechts een fabel. In principe bevatten alle
alcoholische drankjes ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol per glas (tenzij je natuurlijk een cocktail
bestelt die vrijwel geheel uit alcohol bestaat). Dat
je dus verschillende soorten drank binnenkrijgt,
maakt daardoor geen verschil. Wat wél een groot
verschil maakt is of je je cocktails met of zonder
rietje drinkt. Als je ze mét een rietje drinkt, wordt
de alcohol meteen opgenomen via je gehemelte.
Bovendien drink je door een rietje ook vaak wat
sneller dan zonder rietje. Dit samen zorgt ervoor dat
je je eerder dronken voelt.

Zin in een lekkere cocktail?
Op www.belgiebruist.be vind je ook bij jou in de regio heel wat leuke cocktailadresjes.
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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.

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

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.
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 |

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

www.lvenm.be
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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.
72

t
h
s
f
m
i
l
i
e
u
v

G

o
h
k
o
o
l
z
u
u
r
i

e
d
u
u
r
z
a
a
m
f
o

s
w
b
s
g
s
e
a
f
w
i

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.debelgischegrensstreek.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.debelgischegrensstreek.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
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