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Shop till 
you drop
bij onze lokale 
ondernemers

Brasserie
De Kar
bruist weer!



Keuze uit 
ruim 150 
verschillende 
puzzels



Bereid je interieur voor
op een warme, knusse

en sfeervolle herfst!

Van gordijnen tot behangpapier 
en tapijt... Gorlima staat u bij 
gedurende het hele proces.

 
Gorlima staat er op 

elke klant een persoonlijke service 
geven met oog voor
kwaliteitsvol werk.

 
Het doel van Gorlima is hun 

klanten geven wat ze willen en de 
juiste sfeer te creëren in hun leef- 

of werkruimte. 
Of u nu een ruimte bij u thuis 

wilt decoreren of het interieur op 
kantoor wilt opsmukken…

De herfst is in aantocht, dit betekent dat het tijd is 
om het interieur weer extra warm en gezellig te maken.

Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet. 

KLEUREN
De herfst is het ultieme seizoen waarbij in de natuur veel warme tinten naar voren 

komen. Rode, bruine en koperkleurige tinten. Daarnaast zien we dit seizoen de 
natuurlijke tinten en materialen als blijver in het interieur. Prachtige kleuren die je op 

veel verschillende manieren kan laten terugkomen in jouw interieur. Denk aan een 
mooie, grote, gebreide plaid op je bed, stoere accessoires, kussens en een wollig 
vloerkleed. Allemaal spullen die je ook heel eenvoudig per seizoen kunt wisselen.

TEXTUREN
Omdat het buiten zo koud aanvoelt in de  herfst, is het fi jn om binnen met 

verschillende texturen te werken en zo warmte te creëren. Van behangpapier tot 
tapijt. Gorlima heeft een ruime keuze in haar showroom beschikbaar.

VERLICHTING
Sfeer wordt grotendeels bepaald door licht. Goede verlichting speelt dus een 

hele belangrijke rol in huis, vooral als het snel donker wordt. Combineer daarom 
verschillende soorten lampen, hanglampen, vloerlampen en tafellampen 

want sfeerverlichting is erg belangrijk in deze periode.

Wij verwelkomen je graag. Zo kunnen wij samen bekijken 
hoe we jouw huis sfeervol kunnen inrichten deze herfstperiode.

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

www.gorlima.be

Linda en Marc
van Gorlima

staan voor u paraat.

GORDIJNEN  |  GLASGORDIJNEN  |  PANELEN  |  LAMELLEN & SHUTTERS  |  JALOEZIEËN  |  BEHANG  |  TAPIJT  |  VERLICHTING
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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.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 647 885 009

Bruisende lezer,

Langzaamaan gaan we steeds meer richting het eind van het jaar. 
Een roerig jaar welteverstaan, dat voor heel veel van onze 
bruisende ondernemers op zijn zachtst gezegd een fl inke 
uitdaging is geweest. Maar wat zijn we trots als we zien hoe hard 
iedereen zich inzet om er toch het beste van te maken.

Dat doen wij zelf trouwens ook. Bij de pakken neer gaan zitten, 
heeft geen zin. Positief blijven, kansen zien en deze ook grijpen 
is juist ons devies. En blijven lachen, want lachen maakt gezond! 
En dat is niet slechts een veelgebruikte uitspraak, het is nog 
echt waar ook. Probeer het maar eens.

Onze bruisende ondernemers blijven gelukkig ook met een 
glimlach op hun gezicht hun beste beentje voorzetten voor al 
hun klanten. Hoe ze dat doen, lees je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist. Hopelijk tovert hun enthousiasme, tezamen 
met alle andere verhalen die we weer voor je op papier hebben 
gezet, ook bij jou een lach op je gezicht!

Manuela Kolkman

Inhoud
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27 NOVEMBER 
IS HET WEER 
BLACK FRIDAY

BLACKFRIDAY
ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Inmiddels kun je ook in ons land niet meer om 
Black Friday heen, maar dat was tot een paar jaar 
geleden wel anders. Het van oorsprong Amerikaanse 
fenomeen is namelijk pas in 2015 ook op grote 
schaal bij ons geïntroduceerd.

In Amerika
Black Friday valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. 
Voor veel Amerikanen een dag die ze sowieso al vrij 
nemen of hebben, dus ideaal om te shoppen en te 
beginnen met de kerstinkopen. Winkeliers bieden 
die dag fl inke kortingen aan op hun producten en 
vooral in Amerika geldt dat veel van deze producten 
de rest van het jaar niet meer goedkoper worden 
aangeboden. Kortingen kunnen oplopen tot wel 75 
procent. Dus je snapt dat het heel interessant kan 
zijn om juist die dag te gaan shoppen, ook al sta je 
waarschijnlijk fl inke tijd in de rij bij de kassa (en bij 
de ingang van de winkel) omdat je niet de enige bent.

Ook zin om te shoppen met korting? Op www.belgiebruist.be vind je ongetwijfeld
ook heel wat ondernemers bij jou in de regio die meedoen met Black Friday.

Shoppen met
korting

Houd je van shoppen? Blokkeer vrijdag 27 november dan maar alvast in je agenda. 
Het is weer tijd voor Black Friday. Oftewel: shoppen met fl ink wat korting.

Online, maar zeker ook bij de plaatselijke ondernemer!

Wacht tot de 27e
Over het ontstaan van Black Friday bestaan 
meerdere theorieën, maar geen Amerikaan die zich 
daar druk om zal maken. Zij willen gewoon goedkoop 
shoppen! En daar houden wij hier ook van. Vandaar 
dat ook steeds meer ondernemers in Nederland en 
België inspelen op de Black Friday-hype. Verwacht 
hier overigens geen super extreme kortingen zoals 
in  Amerika. Rijen voor winkels staan er ook niet 
doordat veel aankopen online worden gedaan. Maar 
het is zeker aan te raden om met je sinterklaas- 
en kerstinkopen even te wachten tot de 27e. 

Wees slim
Onthoud wel: ga nu niet ineens onzinnige aankopen 
doen die je toch niet gebruikt, puur omdat iets in 
de uitverkoop is. Doe je dat wel, dan geef je aan het 
einde van de rit alsnog meer geld uit dan je door de 
korting bespaart.

BRUIST/LIFESTYLE
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Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Onderkin
Bovenrug

Slanker de herfst in
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport en 
dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C), sterven af (apoptose) en worden 
de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Boek NU 

een sessie

en krijg een 

sessie GRATIS!
Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag.  De 
vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug, daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland) vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-Wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.

Nieuwmoerseweg 21, Achtmaal  |  0031 76 598 5398  |  www.elfrahoeve.nl   
Alle dagen van 8 tot 20 uur. Ook op zondag geopend.

Van zaadje tot karbonaadje
Frans en Ellie Kools houden al vele jaren met veel 
plezier en passie hun varkens. Zij hebben een groot 
assortiment varkensvlees van hoge kwaliteit dat zij 
aanbieden via een automaat. Uniek in Nederland én 
vlak bij onze Belgische grensstreek.

Het vlees van onze varkens 
• wordt direct ingevroren en kan daarom langer bewaard worden. 
• is het lekkerste en vooral magerste vlees. 
• is geheel antibioticavrij en daarom gezond.

Op onze boerderij combineren wij
strenge eisen voor dierenwelzijn,
milieu en voedselveiligheid.

Bij Elfra Hoeve koopt u (h)eerlijk vlees, rechtstreeks van de eigen 
boerderij. Het assortiment is zeer uitgebreid. Zo vindt u in de automaat 
onder andere snitzels, varkenshaas, gehakt en slavink. Ook voor 
barbecue-, gourmet- en steengrillvlees kunt u bij Elfra Hoeve terecht. 
Eventueel compleet met salades, sausjes, stokbrood, kruidenboter en 
indien handig zelfs een barbecue. Kijk op het bestelformulier voor het 
grote assortiment en het grote aanbod in barbecue- en gourmetvlees! 

Bestelformulier
Via het bestelformulier op de site www.elfrahoeve.nl kunt u vlees online 
bestellen. U betaalt met iDEAL en ontvangt een code waarmee u het 
vlees uit onze automaat kunt halen. U hoeft dan alleen nog aan te 
geven op welke dag u het komt halen.

BESTEL GEMAKKELIJK ONLINE OP WWW.ELFRAHOEVE.NL
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Belgïe 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. #STAAL naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

KRUIDIGE 
SPECERIJEN

De Kraken rum is een donkere, 
premium spiced rum uit het 

Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime 
receptuur vol exotische 

specerijen, waarvan kaneel, 
gember en kruidnagel een 

belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 

intense smaak en een 
zachte, zoete afdronk.
www.krakenrum.com 
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Maak kans op deze 

autobiografi e van Lisa Staal

Een feest van herkenning!

De mannen van Staal lees je in 

een ruk uit! Hilarisch, herkenbaar, 

inspirerend en leerzaam. Gedurende 

haar reis, zoekende naar liefde en 

geluk, ontpopte Lisa zich tot een 

sterke, liefdevolle, onafhankelijke 

vrouw die anderen de weg wijst

naar een gelukkig (liefdes)leven! 

SLIM, UNIEK DESIGN
Brabantia helpt je met prachtig ontworpen 

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

generaties. www.brabantia.com

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 
en Zen - samengesteld. 
Bestel nu tijdelijk 
een proefpakket 
voor maar € 9,-.
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze paperback 
van Rob Droog 
De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het leven kunnen begrijpen. Dáár gaat dit boek over...

LEZERSACTIE

Stuur je adresgegevens o.v.v. #JIJ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
Zet in je mailtje ook even de reden waarom jij graag kans wil maken
op één van deze boekjes van Claudia Koehoorn.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes
voor vrouwen 
Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 
die je opfl euren, kracht en lef geven, motiveren en 
inspireren. Waardoor je weer beseft dat JIJ ertoe doet. 
Auteur en coach Claudia Koehoorn liet het boekje prachtig 
illustreren door Studio Pioen. Het boekje is verkrijgbaar 
via www.jouwtransformatie.nl en in de boekhandel.

Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

LEKKER LUNCHEN 
Dankzij de verschillende lunchverpakkingen van Mepal kun je 

altijd je favoriete maaltijd meenemen. De artikelen sluiten 
goed af en zijn makkelijk schoon te maken. Een lunchpot voor 

yoghurt met apart deksel voor verse muesli, een snackbox met 
bestek en veel meer. Mepal heeft het! www.mepal.com/nl

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. #ROBDROOG naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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De kracht van perfectie
Colebrants is een jong 
bedrijf te Wuustwezel 

gespecialiseerd in 
schrijnwerk en interieur, 
kleine dakwerken en de 
algemene renovatie van 

uw huis. De zaak is gestart 
in april 2018 door Jitse 

Colebrants, maar de weg 
ernaartoe startte al een jaar 
eerder, op 1 oktober 2017. 

“Toen startte ik 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’.”

De kracht van perfectie

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

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 de totaalrenovatie 

van uw huis.

Wij, bij Colebrants, gebruiken alleen maar kwaliteits-
materialen. Dit wil zeggen dat wij zeer goede garantie 

kunnen geven en 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 onze realisaties. 
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.

BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

  Steun jij Movember door je snor te laten staan uit
  solidariteit met de strijd tegen prostaatkanker en teelbalkanker?
  Ga naar be.movember.com en kijk wat jij nog meer kunt doen.
  4 november is jouw dag! Het is dan namelijk de dag
   van de onbekende held.
  13 november is het World Kindness Day. 
 Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Geboren in november? Dan ben je waarschijnlijk erg
  gesteld op je privacy en op tijd voor jezelf.
 27 november is het weer Black Friday.
   Dé dag om te shoppen met korting.
  Echt wild uit de vrije natuur mag de naam Jagerstrots dragen. 
  Als je overdag meer energie nodig hebt,
 kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

voelt als thuiskomen!

Ringweg 1, Essen  |  00323-6631091 / 06-51363135  |  www.restaurantcoenraads.nl  |  www.restaurantcoenraads.be

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

Lekker gewoon, gewoon lekker. 
Een echte aanrader!

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.
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Verhuizingen Meys  |  Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 653 22 11  |  info@meys.be  |  www.meys.be

SNEL EN ZORGELOOS 
VERHUIZEN?

Verhuizingen Meys zag 75 jaar geleden het levenslicht. Inmiddels staat alweer de 
derde generatie aan het roer in de persoon van broers Erik en Patrick Meys, die het 
vak met de paplepel ingegoten kregen. “Na al die tijd hebben we nog steeds plezier 
in datgene wat we doen. We doen ons best om onze klanten tijdens de verhuizing 

zo veel mogelijk te ontzorgen.”

Beide broers vullen elkaar qua capaciteit perfect 
aan; Erik is sterk in het administratieve gedeelte, 
terwijl Patrick de praktische kant voor zijn rekening 
neemt. “Omdat het bedrijf, gestart door onze 
grootouders, al zo lang bestaat, weten we als geen 
ander wat er allemaal bij een verhuizing komt 
kijken. Die ervaring benutten we graag om alles tot 
in de puntjes te regelen, voor zowel bedrijven als 
particulieren.”

Persoonlijk en vertrouwd
“We gaan altijd eerst ter plekke kijken om de situatie 
goed te beoordelen. We nemen de tijd om door het 
huis te lopen en je wensen te bespreken, waarna 
we een duidelijke offerte opstellen.” Verhuizingen 
Meys draagt desgewenst niet alleen zorg voor het 

vervoer van je spullen. “We kunnen in principe alles 
uit handen nemen. Denk aan het demonteren en 
monteren van je meubels, het in- en uitpakken van 
je spullen, het aansluiten van lampen en televisie in 
je nieuwe woning en het afvoeren van afval.”

Bijna alles is mogelijk
Ook het verhuizen van speciale goederen als 
piano’s en biljarttafels is geen enkel probleem. 
Meubelbewaring behoort bij Verhuizingen Meys 
eveneens tot de mogelijkheden. “Als je wacht op de 
oplevering van je nieuwe woning is het bijvoorbeeld 
fi jn om je meubels tijdelijk op te slaan. We denken 
sowieso actief met je mee. Hoe lastig een situatie 
ook lijkt, met wat creativiteit vinden we er wel een 
oplossing voor!”

SNEL EN ZORGELOOS 
VERHUIZEN?

BRUISENDE/TOPPER

WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
OOK MET OPSLAG
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RUIMTE NODIG? 
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

 Lage Kaart 460 2930 Brasschaat  |  03 651 30 30  |  welkom@topstorage.be  |   www.topstorage.be

Bij de werkzaamheden voor hun bedrijf Verhuizingen Meys merkten de broers 
Erik en Patrick Meys dat er een grote behoefte was aan opslagruimte. Ze grepen hun 

kans en richtten Topstorage op. Anno 2020 hebben zij de beschikking over maar 
liefst 9.000 m2 aan selfstorage ruimtes die bedrijven en particulieren voor korte 

of langere tijd kunnen huren.

“De redenen om een selfstorage ruimte in gebruik 
te nemen, zijn heel verschillend. Sommige mensen 
hebben opslag nodig voor seizoensgebonden spullen 
als ski’s en surfplanken, anderen zoeken een plek 
voor meubels waar ze geen afstand van kunnen 
doen. Het is gewoon prettig om een extra schuur 
of kelder tot je beschikking te hebben. We hebben 
ook klanten die hier hun pakketten laten bezorgen. 
Die halen ze dan op een later moment op. Het is 
tevens mogelijk om pakketten vanaf je unit te laten 
vertrekken. Wij zorgen ervoor dat de koeriersdienst 
deze in ontvangst kan nemen.”

Groot en klein
De units zijn beschikbaar in verschillende formaten; 
van 1 tot 200 m2. Uiteraard zijn ze schoon en goed 
beveiligd middels een toegangs-controlesysteem en 
camerabeveiliging. Je kunt er 7 dagen per week, van 
6.00 tot 23.00 uur, terecht. “Van tevoren kun je een 
kijkje komen nemen bij de units. In overleg kijken we 
wat je nodig hebt. Blijkt een grotere unit uiteindelijk 
toch meer geschikt te zijn, dan regelen we dat 
gewoon. We geven ook advies hoe je je spullen het 
beste kunt stapelen, zodat je de beschikbare ruimte 
optimaal benut.”

Persoonlijke service
Het moge duidelijk zijn: Persoonlijke service staat 
bij Topstorage voorop. “We kennen dan ook bijna al 
onze klanten bij naam. Heb je geen tijd of zin om 
zelf je spullen vanuit je unit naar huis te vervoeren? 
Omdat we ook een verhuisbedrijf hebben, is ook dat 
zo gepiept!”

VERHUIZEN OF OPSLAAN
PERSOONLIJKE SERVICE 
STAAT ALTIJD VOOROP!

BRUISENDE/TOPPER
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D
BINNEN/BUITEN

D Mona is negen jaar als haar moeder bij een 
auto-ongeluk overlijdt. Haar vader krijgt al 
snel een nieuwe vriendin die het gezin 
inkomt als vervangende moeder en alle 
aandacht opeist. Mona maakt er op haar 
manier maar het beste van, ook al gaat dat 
ten koste van zichzelf. Ook als volwassene 
doet Mona haar uiterste best om iedereen 
gelukkig te maken. Maar de volwassen Mona 
beseft dat de wereld gevuld is met ego’s en 
eigendenkers en dat ze het heft in eigen 
handen zal moeten nemen om uiteindelijk 
zelf een gelukkig leven te kunnen leiden. 
KOM HIER DAT IK U KUS is vanaf 
4 november te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
KOM HIER DAT IK U KUS

Zit het weer niet mee of heb je 
gewoon zin in een dagje uit? Breng 
dan vlug een bezoek aan Plopsa 
Indoor Hasselt, het allereerste 
overdekte attractiepark in België. 
Hier zorgen meer dan twintig 
binnenattracties gegarandeerd voor 
heel wat uren binnenpret! En ook 
bij mooi weer is het aangenaam 
vertoeven in Plopsa Indoor Hasselt, 
want in de Buitenzone kun je 
enkele leuke wateractiviteiten 
vinden zoals de Dansende 
Fonteinen of de K3 Brandweer-
molen! Wie wil kennismaken met 
Kabouter Plop en zijn vrienden en 
vriendinnen is hier op de juiste 
plaats en dagelijks beklimt Bumba 
het podium van het amfi theater. 
Kijk voor meer informatie op 
www.plopsaindoorhasselt.be.

 AGJE UIT
PLOPSA INDOOR 
HASSELT
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BOEKJE LEZEN DIRK ZEELENBERG 
Het grote publiek kent acteur 
Dirk Zeelenberg onder 
andere van hit-series als All
Stars en Divorce. Sinds vijf 
jaar is Dirk - zelf al achtien 
jaar gelukkig met Suus en 
vader van drie kids - ook 
actief als trouw ambtenaar. 
De liefde vormt een rode 
draad door zijn leven. Niet 
zo vreemd dus dat ook 

zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd. Het zijn ontroerende, 
hilarische en herkenbare verhalen over geluk in de liefde. Hoe Dirk zich uit 
diepe dalen omhoogtrok, vertelt hij in Niet bepaald een succesverhaal. Met 
persoonlijke ontboezemingen spoort hij lezers op optimistische wijze en met 
humor aan, hun intuïtie en verlangens te volgen. ODE AAN DE LIEFDE en 
NIET BEPAALD EEN SUCCESVERHAAL zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

master in beauty
Yasmien,

Yasmien is master in cosmetische en 
medische micropigmentatie. 

Ze hee�  al meer dan 18 jaar ervaring 
en volgt jaarlijks masteropleidingen 

in het buitenland om de meest 
geavanceerde, innovatieve en 

moderne technieken bij te blijven. 

“Het mooie voor mij is dat ik 
zowel mijn passie als mijn 

creativiteit kan uitoefenen!”

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’.

AREOLA (tepelhof)
Een zeer dankbare en prachtige techniek 

om 3D areola’s geheel of gedeeltelijk nieuw 
op te bouwen. Na een borstreconstructie, 

als kers op de taart…

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

BROW ART
Hairstrokes: een machinale techniek waarbij 

ultrafijne haartjes gezet worden. 
Kan gecombineerd worden met schaduw.

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

Yasmien Beauty Artist
Berkenlaan 1, Sint-Job-In’t-Goor

0497402377
info@yasmienbeautyartist.be
www.yasmienbeautyartist.be
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Kapellensteenweg 318/1  |  2920 Kalmthout  |  info@goeiweer.be 
www.goeiweer.be  |  03-6663349  |   www.facebook.com/goeiweer

KRISTOF/HOLIDAYS
Genieten van 

DE BESTE

DEALS

VIND JE

BIJ KRISTOF!

   Oranje Hotel Leeuwarden is een karaktervol stadshotel met luxueuze uitstraling nabij de 
historische binnenstad van Leeuwarden. Het hotel bestaat al sinds 1879 en combineert deze rijke historie met moderne faciliteiten, 
eigentijdse kamers en een prima brasserie. Uitstekende ligging om de stad in al zijn facetten te ontdekken. Leeuwarden, hoofdstad 
van de provincie Friesland, was in 2018 Europese Culturele Hoofdstad. U vindt er historische gebouwen, talrijke monumenten, 
gezellige winkelstraten en pittoreske haventjes. In de omgeving geniet u van een ongerept landschap, een echt fi etsparadijs. 
Zoek je ook een originele vakantie? Aarzel dan niet en neem contact met mij op.

wad & stad

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

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen
VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN, BEREIDE GERECHTEN

ELKE MAAND NIEUWE PAKKETTEN

OPENINGSUREN 

Maandag en donderdag: GESLOTEN  |  Dinsdag - woensdag - vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00  |  Zaterdag doorlopend: 09.00 - 16.00

NOVEMBER
 5 KG PAKKET B

 1 kg gemengde worst  
 1 kg varkenskotelet 
 1 kg varkenspita 
 1 kg Ardeense steak 
 1 kg kipfi let

€ 45.80 
per pakket

SUPER
 5KG VOORDEELPAKKET

1 kg gemengd gehakt  
1 kg varkensfricassee  
1 kg buikribben  
1 kg boerenkotelet  
1 kg zwarte beuling 

€ 31.75 
per pakket

Prijzen kunnen wijzigen naar gelang de marktprijzen!

ONZE VERS- 
VLEESPAKKETTEN 

BLIJVEN 
VOORDELIG!

HEERLIJKE BEREIDE GERECHTEN 
uit eigen huis, stoofvlees, goulash, 
vidévulling, diverse kipgerechten.

GEZELLIG TAFELEN 
met onze fondue, gourmet, steengrill, 

tepan yaki.

DIVERSE
AANBIEDINGEN
IN DE
WINKEL

NOVEMBER
 5 KG HERFSTPAKKET

 1 kg varkensfricassee 
 1 kg herfstburgers 
 1 kg witte/zwarte beuling  
 1 kg rundstoofvlees 
 1 kg gezouten spek

€ 41.10 
per pakket

Gratis 250 gram bereid kipgerecht. 1 bon per klant
Bij afname van min 5 € en geldig tot eind november.
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Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

K I J K  O O K  E E N S  O P 
O N Z E  W E B S H O P

Steeds meer mensen 
maken gebruik van 
Zoomgesprekken, 

zorg ervoor dat je er 
op je best uitziet. 

Ons team is in deze tijd dat we gesloten waren, gegroeid. 

Wij - Annie, Chiara en Jenthe - verwelkomen onze klanten graag 

op een veilige manier. We werken nu ENKEL op afspraak, die u 

tevens online kunt maken.

In de tijd dat we gesloten waren, hebben we een webshop gemaakt om de 
klanten nog beter te kunnen helpen. Heeft u geen tijd om naar de winkel 

te komen? Dan kunt u ook een adviserende videocall boeken. Die werkt op 
afspraak en kunt u ook online boeken.

Kerkeneind 3, Essen   |   0032 (0)3 296 82 60   |   www.esthetiQ.be

LOGO

BEELDMERK

KLEURCODE GROEN

PANTONE:  3308 C

CMYK: 85 - 38 - 53 - 62

RGB: 12 - 65 - 64

HTML: #0c4140

PANTONE: 7605 C

CMYK: 11 - 27 - 25 - 1

RGB: 228 - 194 - 184

HTML: #e4c2b8

LETTERTYPE PATROON

Chloe

Lato Regular

KLEURCODE ROZE

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

Wat doen wij zoal bij EsthetiQ:

- Huidadvies

- Gelaatsbehandelingen

- Wenkbrauwen

- Pedicures

- Manicures inclusief gelnagels en gellak

- Ontharingen

- Make-up
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1. Floral Collection Rose van 4711, € 19,95  www.4711.com
2. My Way van Giorgio Armani, vanaf € 71,-  www.douglas.nl

3. Shalimar Philtre van Guerlain, vanaf € 103,-  www.guerlain.com 
4. Wonderlust Eau de Voyage van Michael Kors, vanaf € 57,-  www.douglas.nl

5. Balmain x Trudon geurkaars, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
6. Saffron Superfl uide van Les Eaux Primordiales, € 250,-  www.retreat.nl
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 De geur van dit  seizoen

4

7. Baldessarini Signature Eau de Toilette, vanaf € 55,-  www.baldessarini-fragrances.com
8. Replica By the Fireplace geurkaars van Maison Margiela, € 50,-  www.debijenkorf.be

9. Angel’s Share van Kilian, vanaf € 180,-  www.debijenkorf.be 
10. Le Male Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 76,50  www.iciparisxl.be 

 11. Lucht van Zeeman, € 4,99  www.zeeman.com
12. Idôle L’Intense van Lancôme, vanaf € 66,-  www.lancome.com

BEAUTY/NEWS

8

7

11

12
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 De geur van dit  seizoen
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe geuren 
en natuurlijk ook prachtige geurkaarsen. Ga je 
voor warm, oriëntaals en intens of toch liever 
voor wat bloemiger of frisser? Keuze genoeg!

10
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WILD, JE 
MOET ERVAN 
HOUDEN

Voor de meeste restaurants loopt dit seizoen van half 
oktober - wanneer de jacht op haas en fazant wordt 
geopend - tot het einde van het jaar. De wat zwaardere 
wildgerechten smaken nu eenmaal het best als het 
buiten wat kouder is. Een goed glas rode wijn erbij of 
een lekker donker biertje en het is genieten geblazen. 
Wild op tafel doet het eigenlijk altijd goed!

Over smaak valt niet te twisten
Je moet wel van de smaak van wild houden. Niet 
iedereen is namelijk liefhebber van die typische 
wildsmaak. Een onderscheidende en aromatische 
smaak die ontstaat doordat de dieren in de vrije 
natuur leefden waar ze volop beweging kregen. En 
waar ze hun eigen eten bij elkaar scharrelden, 
bestaande uit bladeren, gras, vruchten en kruiden. 
Gekweekt wild heeft trouwens een iets minder 
uitgesproken smaak. Net zoals hun wilde 
soortgenoten hebben ook zij tijdens hun leven 
volop  de ruimte, maar desondanks zijn hun leef  -

Doe eens 
lekker wild!

Het culinaire wildseizoen is weer in volle gang. Hoewel vers wild tegenwoordig 
gewoon het hele jaar door verkrijgbaar is, vormt het ‘oude’ wildseizoen nog steeds 

een van de belangrijkste culinaire seizoenen in Nederland.

omstandigheden anders, wat van invloed is op de 
smaak. Maar voor wie de smaak van ‘wild’ wild net 
iets te sterk is, kan gekweekt wild dus wel een goed 
alternatief zijn.

Vastgelegd bij wet
Hoewel de meeste restaurants nog vasthouden aan 
het traditionele wildseizoen (dat ze tegenwoordig ook 
wel het culinaire wildseizoen noemen), zijn vandaag 
de dag het hele jaar door wildgerechten verkrijgbaar, 
alleen niet alle soorten wild op hetzelfde moment. 
Het is namelijk wettelijk vastgelegd wanneer er op 
bepaalde diersoorten gejaagd mag worden. In het 
geval van de haas en de fazant is dat conform het 
traditionele wildseizoen, dus van 15 oktober tot 
en  met 31 december. En voor wild zwijn en hert 
loopt het seizoen dit jaar van 1 augustus tot en met 
15 maart. Zo kent elke soort wild zijn eigen seizoen. 
Een goede slager kan je hier ongetwijfeld meer over 
vertellen.

BRUIST/HORECA

Zin gekregen in een lekker stukje wild? Op www.nederlandbruist.nl vind je zeker een slager 
bij jou in de regio bij wie je terechtkunt voor een goed stuk wild.
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Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij 
Ecofl ames zijn. We zijn gespecialiseerd 
in de verkoop en installatie van diverse 
soorten kachels en haarden in alle stijlen.

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u 
meer informatie? Kom bij ons langs of 
neem contact op.

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

Dé haard 
voor jouw 
huis!

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

Wij bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!



GA JE VOOR SFEER 
OF IS WARMTE 
BELANGRIJKER?

Benieuwd wat voor jou de beste keuze is? Op www.belgiebruist.be vind je heel wat ondernemers die 
je hierbij kunnen helpen. Ook bij jou in de regio.

Lekker warm voor de haard... 
of toch een kachel?

De koudste tijd van het jaar is aangebroken. Hoe korter en kouder de dagen buiten 
worden, hoe meer we het liefst binnen blijven cocoonen. Heerlijk weggekropen onder 

een dekentje voor de brandende haard of kachel.

BRUIST/WONEN

Met name in de wat oudere huizen kom je nog 
regelmatig een klassieke open haard tegen. En er 
gaat niets boven de beleving van een echt houtvuur. 
Het geluid, de geur en de vlammen creëren elke 
keer dat je de haard aansteekt een bijzondere 
sfeer in huis. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg 
alternatieven om een zelfde soort sfeer te creëren.

Warmte & sfeer
Zo veel alternatieven zelfs dat het lastig kan zijn om 
de juiste keuze te maken. Ga je voor een kachel 
of toch voor een haard? En heb je liever een hout-
gestookte of een gasgestookte of gewoon een 
elektrische? Bij het maken van deze keuzes is het 
belangrijk om goed voor ogen te houden waar de 
kachel of haard voor jou aan moet voldoen. Gaat 
het bijvoorbeeld vooral om de sfeer of speelt ook de 
warmteafgifte een belangrijke rol? Zo zijn haarden 
over het algemeen in de eerste plaats sfeermakers 

en daarnaast geven ze ook warmte. Terwijl bij een 
kachel het aspect warmte juist voorop staat en sfeer 
net iets minder belangrijk is.

Keuzes maken
Na die eerste keuze – tussen haard en kachel – 
volgen nog heel wat meer keuzes waarbij het vaak 
ook van belang is of je huis beschikt over een rook-
kanaal of niet. Wil je bijvoorbeeld een vrijstaande 
kachel of toch liever een inbouwexemplaar? En als 
je kiest voor een houtkachel, wil je er dan een met 
speksteen of ga je voor gietijzer? Is een pelletkachel 
wellicht een optie voor jou? Of ben jij meer van een 
cv-haard of -kachel? En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Uiteindelijk hangt het allemaal af van 
de mogelijkheden in jouw huis en jouw persoonlijke 
voorkeuren. In principe is er voor iedereen wel 
een geschikte haard of kachel te vinden zodat ook jij 
daar straks heerlijk voor weg kunt kruipen.
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Haardhout Woensdrecht
Postbaan 29  |  4645 RN Putte

+31 (0)6 41 00 65 75 
info@haardhout-woensdrecht.nl
www.haardhout-woensdrecht.nl

Haardhout-Woendrecht
streeft naar een complete en 

snelle levering van verschillende 
houtsoorten aan een scherpe prijs 

en een goede klantenservice.

Bestel via de website en ik neem zo 
spoedig mogelijk contact met u op.

Op afspraak:
Dinsdag tot vrijdag vanaf 17.00 uur

Zaterdag & zondag 08.00 - 20.00 uur

Wij leveren uw bestelling
tot in de houtopslag!

Zelf ophalen kan op afspraak.

Veilig Betalen via iDEAL of Bancontact

WIJ LEVEREN 
UW BESTELLING 

TOT IN DE 
HOUTOPSLAG!

In welke
houtsoort 

bent u 
geïnteresseerd?

Bel ons!

Vaartstraat 58, Essen  |  03 667 1615   |  info@theshirtfactory.be  

��������
��������
��������

BEDRUKTE KLEDING  •  POSTERS 

SPANDOEKEN •   BALLONNEN 

PLAKLETTERS & STICKERS
FESTIVALBANDJES   •  BUTTONS 

FOTO OP HOUT of ALUMINIUM 

DRUKWERK   •  CANVAS

RELATIEGESCHENKEN

TIJDELIJKE TATTOOS

Schoonheidsinstituut Hanaé
Wipstraat 31, 2920 Kalmthout  |  0498 14 63 29 

www.hanae.be  |  info@hanae.be

Gelaatsverzorging  |  Lichaamsverzorging 
 Epilatie  |  Pedicure  |  Manicure  |  Make-up

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
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Bij Nola Fashion vinden we het belangrijk dat we je zo goed 
mogelijk kunnen helpen. Persoonlijke service staat hier dan ook 

op de voorgrond. Zo willen we dat je na een bezoek aan 
onze winkel met een goed gevoel buiten gaat, zonder 

een fortuin te moeten uitgeven. De collecties van Nola 
Fashion zijn uniek, betaalbaar maar ook hip en trendy. 
Kortom voor ieder wat wils! 

Volg Nola Fashion via Facebook en Instagram om 
op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

Benieuwd naar onze collectie? Neem een kijkje op 
onze website of kom gezellig langs in de winkel.

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

PRIVATE 
SHOPPING?
Kijk dan eens 
op onze website!

Fashion met 
persoonlijkheid

FASHION

Kapellensteenweg 393, 2920 Kalmthout  |  info@magneticantwerp.com  |  www.magneticantwerp.be

Welkom in de wereld van

Magnetic Antwerp is een merk 
gericht op de professionele 
nagelstylist(e). Verkoop van 
nail art, salon essentiels.

Ter introductie geven we 
10% KORTING op al onze 
producten te besteden in 
onze winkel of in onze 
webshop met de vermelding
‘BRUIST10’. (geldig 1 bon per 
persoon in november 2020)

De mooiste nagelproducten 
vind je in onze webshop op
www.magneticantwerp.be

Tot binnenkort!

ʼt ateljeeke Al 30 jaar een 
begrip in Zundert 

Kledingreparatie

Verkoop kleinvak

Depot stomerij

OPENINGSTIJDEN 
dinsdag t/m vrijdag 

van 8.00 tot 17.00 uur 
ADRES

Molenstraat 103, Zundert 
0031-76-5971829

SOCIAL MEDIA
Kledingreparatie 't 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 fi lter.
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Jens Professioneel Schilderwerk 
voor interieur en exterieur tot in de 
kleinste details!SCHILDER 

NODIG?

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

Wilt u een totale verandering van uw interieur 
of alleen een goede afwerking voor uw muren 
en plafonds? Ik geef u advies op maat! 
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

f o r  t h e  i n n e r  &  o u t e r  y o u

BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,
EEN INTERESSANTE INVESTERING
Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

goudsmid en juwelier

Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
www.flandersdesigners.be

BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,
EEN INTERESSANTE INVESTERING
Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

goudsmid en juwelier

Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
www.flandersdesigners.be

BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,
EEN INTERESSANTE INVESTERING
Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

goudsmid en juwelier

Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
www.flandersdesigners.be

BELEGGEN IN
SIERADEN EN JUWELEN,
EEN INTERESSANTE INVESTERING
Verwerking ‘oud goud’ - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met origineel design is mogelijk

goudsmid en juwelier

Paul  Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 2930 Brasschaat - T 03 652 17 77

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
www.flandersdesigners.be

Verwerking 'oud goud' - Hersteldienst oude en antieke klokken - Maatwerk met orgineel design mogelijk

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat
03 652 17 77  |  0497 62 15 62

info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be



Terug in je kracht 
met Trauma Sensitive Yoga

Trauma sensitive yoga is een 
vorm van yoga die gericht is op 
de behandeling van complexe 
trauma’s of chronische, 
onbehandelbare post trauma-
tische stressstoornis (PTSS). 
De interventie is oorspronkelijk 
ontwikkeld in Amerika. 
Esther van der Sande, oprichter 
van Trauma Sensitive Yoga 
Nederland, maakt zich er hard 
voor om ook in de Benelux de 
bekendheid te vergroten.

0031 (0)6 - 1148 50 57  
info@traumasensitiveyoganederland.com 
www.traumasensitiveyoganederland.com

Esther van der Sande 
is erkend bij de 

trainingsfaculteit van TCTSY 
& The Center for Trauma 

and Embodiment at JIR in 
Boston. 

Terug in je kracht 
met Trauma Sensitive Yoga

“Mensen die langdurig met een trauma rondlopen, krijgen op 
een bepaald moment in hun leven vaak last van aan stress 
gerelateerde klachten, angsten en depressie”, vertelt Esther. 
“Trauma sensitive yoga kan deze klachten aanzienlijk 
verlichten.”

Van buiten naar binnen
“Bij trauma sensitive yoga maken we gebruik van een aantal 
kernelementen uit de traditionele Hatha yoga. Je voert 
één-op-één of in kleine groepjes eenvoudige fysieke 
oefeningen uit. Zonder aanraken en zonder dat er gesproken 
hoeft te worden. Het gaat er niet om dat je de bewegingen 
correct uitvoert, maar om hoe je het beleeft; we richten de 
aandacht naar binnen zodat je in contact komt met je emoties. 
Binnen een veilige, vertrouwde omgeving word je bovendien 
gestimuleerd zelf de leiding te nemen over je eigen lichaam. 
Zo krijg je weer een gevoel van controle en komen lichaam en 
geest weer met elkaar in verbinding te staan.”

Meer informatie over privé consulten, psychotherapie of 
EMDR-behandelingen kun je vinden op de website 
TraumaSensitiveYogaNederland.com. Je kunt ook een mail 
sturen naar info@traumasensitiveyoganederland.com.

Hartegroet! Esther 



Voor Thijs en Daan Klumpers zijn de ligging aan een door  gaande route, pal naast de 
Kalmthoutse Heide, het parkeer terrein en het grote, zonovergoten terras allemaal zaken 
die de Kar uniek maken, en waar ze heel veel potentie in zien. Toen de Kar de laatste 
jaren in verval raakte, was dat voor veel mensen een groot gemis. Thijs en Daan merkten 
dat toen ze op 20 juli de deuren van de compleet gerenoveerde brasserie heropenden: 
“Veel mensen zeggen dat ze blij zijn dat we weer open zijn en strooien met complimenten. 
We zijn ook heel trots op wat we samen met ons gemotiveerde team hebben neergezet.” 

Brasserie De Kar is er om lekker te tafelen, maar vormt ook de ideale stop bij een mooie 
fi ets- of wandeltocht op of in de buurt van de Kalmthoutse Heide. Daan en Thijs stelden 
een (wisselende) menukaart samen met klassieke Belgische gerechten, naast moderne 
culinaire hoogstandjes. Hun boodschap is: ‘Brasserie De Kar is er voor iedereen die 
van het bourgondische leven houdt.’ Voor ouderen, maar ook voor jongeren: je kunt 
hier heerlijk lunchen, borrelen of een zakelijke bespreking houden. Denk verder ook aan 
recepties, personeelsfeesten en trouwerijen” 

Daan en Thijs zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in een moderne, informele sfeer. 
“Iedereen wordt hier goed gesoigneerd, daar zorgen we voor. En we zorgen er ook voor 
dat er altijd wat te beleven is”. Zo zijn de broers nu bezig met het maken van een gezellig 
winterterras en hebben ze onlangs een verwarmde veranda aangebouwd om ook ’s winters 
meer capaciteit te hebben.
De broers verheugen zich samen met hun gedreven team op jullie komst!

Putsesteenweg 173, 
2920 Kalmthout   

+32 (0)3 295 00 50   
www.brasseriedekar.com

De broers Thijs en Daan Klumpers uit Hoogerheide 
heropenen het boek van de beroemde Kalmthoutse Brasserie 
de Kar en zijn vastbesloten om er een nieuw hoofdstuk aan 
toe te voegen, met heel veel tevreden gasten.

Brasserie de Kar  
  bruist weer

B&B Keukenhof,

B&B Keukenhof
Kalmthoutsesteenweg 168, Wuustwezel
+ 32 (0) 479 339 356
keukenhof@keuken.com  |  www.keukenhof.be

• Een enthousiast verkooppunt voor wellnessproducten 
en magneetsieraden van Energetix.

• Een plek om je te laten masseren met wellness-
magneten (Energetix).

• Een ruimte die beschikbaar is voor een besloten ontbijt, 
lunch of borrel (bij mooi weer eventueel in de tuin).

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.

U BENT VAN HARTE WELKOM.

B&B Keukenhof in Wuustwezel is niet 
alleen een bijzondere Bed & Breakfast op 
een prachtige locatie, maar het is ook:

zeer veelzijdig!

België: 0479/446518  |  Nederland: 0032/479446518
s.vanderbruggen@skynet.be  |  wshmc-wuustwezel.be

Massage, de voorvader van kinetherapie
De oorsprong bevind zich in China, 

Japan en Thailand

MASSAGE

CONSULTING

Spirituele consulting. Kan door middel 
van kaarten, juwelen of fotolezen.
Ik ben erkende medium/paragnost

HEALING

White Shadow 
Healings

Dit kan door Reiki, magnetisme, 
reconnection zorgen voor een positieve 

energiedoorstroming.
Ik ben erkend Reiki Meester



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Kalmthoutsesteenweg 95, 2990 Wuustwezel 
0496/50 55 60  |  info@stylishnailsandfashion.be
www.stylishnailsandfashion.be

Mode met net 
dat ietsje meer!

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag:
18.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 13:00 - 17:00 uur
Zondag: 10.00 - 13.00 uur

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.

dames, heren en kinderen

Behoefte aan een 
betrouwbare kapper, een 
nieuwe coupe of speciale 
haarstyling? 

Wij verwelkomen zowel 
dames en heren als 
kinderen. U kunt bij 
ons terecht voor leuke 
opsteekkapsels met een 
touch of glitter or color. 
En wat dacht u van een 
leuke cadeaubon?

Zoë en Maxime

’T KAPSALON/HAARTIPS

Interesse? 

Contacteer ons 

dan vandaag 

nog om uw 

kappersbezoek 

in te plannen! 

Klaar voor de feestdagen!
Maak tijdig een afspraak 
voor een feestelijk kapsel!

Gelieve op tijd een 
afspraak te maken, 
wegens de corona.
De wachttijd loopt op.

Turo-Turo
Heidestatiestraat 37, Kalmthout
03 344 91 07  |  www.turo-turo.be

Ontdek de Thaise 
en Filipijnse keuken

Geen zin om te koken? Bij ons kun je terecht voor de 
Thaise en Filipijnse keuken! Hier kun je ter plaatse 
van genieten of ervoor kiezen om er thuis lekker van 
te smullen!

Bekijk ons menu online en geef 
telefonisch je keuze door of kom 
langs in de winkel!

Wij blijven open voor afhaal- gerechten!
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Het WOW effect
Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.Het WOW effect

Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.
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Wij leveren en herstellen 
computers, notebooks, 
tablets, randapparatuur 
en IP-camera's.

Ik wil gewoon dat ie het doet!
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 
• opstart service nalopen 
• volledige virusscan 
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades) 
• koelers propers maken

Ik wil gewoon dat ie het doet!



MICHAEL PILARCZYK

Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Luister de podcast
In de Leef Je Mooiste Leven Podcast beantwoorden wij 
vragen van luisteraars. We delen inspirerende verhalen, 
onze eigen ervaringen en inzichten. Meer informatie op
www.michaelpilarczyk.nl/podcast.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
Nagels waarmee je 

gezien wilt worden

Nagelstudio Elia is een salon waar je hoge kwaliteit kunt 
verwachten. Eigenaresse Els plaatst gelnagels volgens 
de laatste modetrends of juist heel subtiel en natuurlijk. 
Eén ding is zeker: bij Nagelstudio Elia loop je naar buiten 
met nagels waarmee je gezien wil worden.

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

Dr J. Goossenaertsstraat 27, Kalmthout
0032 478 43 69 08
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’t Voske |  Vossenstraat 20 Kalmthout
03-6662866  |  www.hoeveijstvoske.be
Check onze zomeruren van 1 mei t/m 16 sept. op de site.

Artisanale zuivelproducten 
recht van bij de boer!

Hoeve-ijs

Hoevewinkel

Traiteur

Like ons op 
www.facebook.com/DeBelgischeGrensstreekBruist

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!

www.belgiebruist.beUw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Persoonlijk contact 
is de bouwsteen 
voor een goede 

samenwerking!

• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met

ouderwetse service

Tel: 03/326.43.46  |  Contact@groep-alpha.com  |  www.alphaverzekering.be   |  Gratis service aan huis
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Gouden rijder 10, Etten-Leur    06-20 910 914  info@rvs-interieurbouw.nl       www.rvs-interieurbouw.nl

Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je 
past? Kies dan voor maatwerk naar jouw wensen 
met RvS Interieurbouw in Etten-Leur. Wij verzorgen 
het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij hoge 
kwaliteit en betrokken service hoog in het vaandel 
staan. 

Wat is begonnen als een kleine garage van 60 m² is in slechts 
3 jaar tijd gegroeid tot een werkplaats van maar liefst 1600 
m². En nog steeds staat wij altijd open voor nieuwe ideeën, 
nieuwe materialen en nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard is 
meedenken met en het ontzorgen van de klant (particulier 

of zakelijk) nog altijd onze prioriteit! Onze uitstekende 
service en het complete maatwerk voor ieder 
interieur dat wij leveren maakt ons dé partij voor 
interieurbouw in de regio Etten-Leur. 

Het interieurHet interieur  
dat écht bij je pastdat écht bij je past

Als erkend 5-sterrenspecialist  
worden wij beoordeeld met een  9,4!

Gouden rijder 10, Etten-Leur    06-20 910 914  info@rvs-interieurbouw.nl       www.rvs-interieurbouw.nl

BENT U GEÏNTERESSEERD? Neem dan gerust eens contact op!

Copyright: Fotografi e Pieter Clicteur, The Art of Living magazine. Woning gemeenten Antwerpen.
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November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

PUZZELPAGINA

2  1  5  3  7  9  8  6  4
9  8  6  1  2  4  3  5  7
7  3  4  8  5  6  2  1  9
4  5  2  7  8  1  6  9  3
8  6  9  5  4  3  1  7  2
3  7  1  6  9  2  4  8  5
5  2  7  4  1  8  9  3  6
6  4  8  9  3  7  5  2  1
1  9  3  2  6  5  7  4  8

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

PUZZELPAGINA

bruisend 
kleed 
herfst 
knus 

gezellig 
zacht 
filmavond 
kachel

b b r l w a w l w e p 
g r k z c c n w p y g 
e u l k a c h e l d x 
z i e h l c t g s k u 
e s e e n k h y p b j 
l e d r w e n t u y j 
l n n f v n n u q o s 
i d f s h x n r s i x 
g r l t r e d u w q m 
t b m k f z x s a y x 
e r r d g j i i b u g 

Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is namelijk 
zwart van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de rum 
vernoemd is. Op het etiket van de 
fl es zie je dit monster in inktzwarte 
stijl terugkeren...

warme 
plaid

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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USED CAR S
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Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 18-08-2020   08:2518-08-2020   08:25
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