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Unieke kilim poefs en tapijten uit 
Marrakech. Meer aanbod in onze winkel.

Noorderlaan 121 - 2030 Antwerpen - 03 541 96 37

Stap binnen bij Liv’in Room 121 en het W0W-gevoel overvalt je!

De jarenlange ervaring als styliste 

hielp mij bij het inrichten van 

Liv'in Room 121. Je vindt er unieke 

en authentieke producten met 

persoonlijkheid en karakter van over 

gans de wereld. 

Kom zeker eens langs!
Ann & team

BOHEMIAN CONCEPT STORE
Ruim 4000 m² samengebracht

in een uniek pand.
OPEN: woensdag t/m zondag

van 10h tot 17h.

liv_in_room_121

Liv’in Room 121

Unieke kilim poefs en tapijten uit 
Marrakech. Meer aanbod in onze winkel.

Eén van onze toppers! 
Verkrijgbaar in vele kleuren, 
stoffen en opstellingen.

Unieke kast uit India 
in mooie Ibiza look.

Stap binnen bij Liv’in Room 121 en het W0W-gevoel overvalt je!



Of het nu gaat om de integratie van 
veluxramen in de dakpartij of om een 
sarkingdak, wij staan u graag bij met 
raad en daad.  Verder kunt u bij ons 
terecht voor de daktimmerwerken. 

Wij coördineren voor u de 
timmerwerken zodat u slechts één 
aanspreekpunt nodig heeft voor uw 
volledige dak.

Nieuwbouw of renovatie? 
Wij hebben met onze twee fi rma’s 
de kennis in huis om elk type dak 
of project uit te voeren. 

Wij adviseren bij het maken van uw keuze 
van materialen voor de dakbedekking 
en werken met pannen, tegelpannen, 
natuurleien en eternit leien.

Albert Louisastraat 18, Kapellen  |  0476 62 99 08  |  info@dakwerkenjennes.be  |  www.dakwerkenjennes.be

UW DAK, ONZE SPECIALITEIT!

Zowel voor nieuwbouw als renovaties adviseren wij u graag 
bij de keuze van de meest optimale oplossing voor uw project. 
Wij leggen het traditionele roofi ng plat dak, maar zijn ook 
gekwalifi ceerd voor het plaatsen van RESITREX EPDM. Een 
product dat veel langer mee gaat en 30 jaar waarborg geeft 
op hun productie. Wij hebben ervaring met het plaatsen van 
groendaken. 

Verder kunt u bij ons terecht voor het vernieuwen van uw 
bestaande dakkoepel. Door de steeds strengere EPB-normen 
wordt de dakisolatie een steeds belangrijker onderdeel bij het 
realiseren van uw project. Wij staan ook hier onze klanten bij 
met raad en daad.

HELLEND DAK

LEIEN DAK

ZINK- EN KOPERWERKEN

GEVELAFWERKING

PLAT DAK

ONZE SPECIALITEITEN!

“NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN”



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be
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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

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.”

Inhoud
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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
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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
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Elke zondag 
open 

Een kleine boetiek met 
persoonlijke service. 
Vlotte damesmode 

 t/m maat 46 
 

Wij gaan voor het  
juiste prijskaartje 
in verhouding   

tot de kwaliteit en 
een goede pasvorm. 

Antwerpsestraat 47 
Putte NL 

www.demoodesjoo.nl 

MAC   
Batida 
Milano  
S.Oliver   
Comma 

Golléhaug   
Frankwalder   

YourConcept 
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27 NOVEMBER 
IS HET WEER 
BLACK FRIDAY

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

Lunch voor
€ 29,50

(incl. voor- en 
hoofdgerecht)

Voortaan 
ook geopend 
op zondag

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

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

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

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

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

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

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

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

Sfeervol en voortre� elijk eten? Breng ons een bezoek!

BRUISENDE/ZAKEN



 

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 

ZYXWV

UTSRQPO
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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/NEWSSHOPPING/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

Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

LEZERSACTIE

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 

wat wel of niet kan gaan groeien. 

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.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes

Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 

genieten

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 

www.jonesbrotherscoffee.com/nl

ZYXWV
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GFEDCBA
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HAARTOOI KUYLEN
Hoevensebaan 73 | 2950 Kapellen
03 665 09 49

www.haartooikuylen.be

Ook aan de familietafel willen we er stralend uitzien toch?
De feestdagen van 2020 zullen 
er anders uitzien dan hoe we ze 
gewend zijn. Maar dat weerhoudt 
ons er niet van om te stralen! 
Kom zeker bij ons langs in het 
kapsalon en we garanderen dat 
u zal schitteren. Vergeet ook zeker 
niet uw haarproducten voor thuis 
aan te kopen. Ook wanneer u 
nog opzoek bent naar het ideale 
eindejaarsgeschenk, kan u bij ons 
terecht. 

Wij wensen jullie alvast zeer prettige feestdagen in deze uitzonderlijke omstandigheden!

Elke zondag 
open 

Een kleine boetiek met 
persoonlijke service. 
Vlotte damesmode 

 t/m maat 46 
 

Wij gaan voor het  
juiste prijskaartje 
in verhouding   

tot de kwaliteit en 
een goede pasvorm. 

Antwerpsestraat 47 
Putte NL 

www.demoodesjoo.nl 
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Frankwalder   
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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.

ZYXV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

PIZZAPARTY

Slagerij De Laet | winkel Ekeren: 03 541 14 37 | winkel Stabroek: 03 344 06 07 | www.slagerijdelaet.be

Als erkend Ambachtsman werken wij 
volgens de traditie en het authentieke 
karakter van de slager van vroeger, 
maar dan in een modern jasje.

Een gezellige party bij u thuis met kraak verse minipizza’s uit 
de oven, dat is onze pizzaparty! Een leuke, originele variant op 
het gewone gourmet waar je zelf je eigen pizza’s samenstelt 
aan tafel met een gevarieerde keuze aan verse ingrediënten.

Wij zorgen voor alles, u dient enkel maar te genieten! 
Een oventje met echte terracotta koepel, pizzabodems met 
een diameter van 10 cm en maar liefst 26 verschillende 
garneringen zorgen ervoor dat u de perfecte minipizza’s 
kan maken. Combineer naar eigen smaak vis, vlees, verse 
groentjes of liever meer kaas, een extra sausje, alles is 
mogelijk. Genieten maar!

Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag:

8u00-12u30 en 13u15-18u00

Zaterdag: 7u30-17u00

Een echte aanrader
voor jong en oud. Bestel tijdig!

Prijs 13,95 €/pers
Huur pizzaoven 12 €
Pizzaparty te verkrijgen 
vanaf 6 personen
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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

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 

WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
OOK MET OPSLAG

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.”zo veel mogelijk te ontzorgen.”
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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



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 
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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.

Sibel Esen

Kapelsesteenweg 310, Brasschaat  |  03 225 11 13Volg ons op:   Salon.luxx     Salon luxx

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

Laat je haar 
glanzen met 

Satin Oil!

Kapelsesteenweg 310, Brasschaat  |  03 225 11 13Volg ons op: Salon.luxx    Salon luxx

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

SATIN OIL 
van KEUNE! 

Ga je elke ochtend een ware strijd aan 

met je weerbarstige haar? Lijkt je haar 

soms een eigen wil te hebben en ziet 

het er ook vaak droog uit? Laat je dan 

helpen door deze tip!

De maracuja-, baobab- en monoi-olie 
zorgt dat je haar heerlijk zacht aanvoelt en 
straalt van gezondheid. Deze verzachtende, 
hydraterende haarolie is eenvoudig te 
gebruiken. Slechts een paar druppels op 
droog of vochtig haar en je haar zal glanzen 
zoals nooit tevoren!
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Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 408, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Ons eigen rouwcentrum

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

administratieve hulp na het overlijden aan. Zo kan de familie alle 

tijd nemen om te rouwen zonder meteen aan verschillende 

administratieve zaken te denken.

Het blokkeren of deblokkeren van de bankrekening, aangi� e 

van de nalatenschap, stopzetten van pensioenen of uitkeringen, 

stopzetten van verschillende abonnementen, verzekeringen, enz...

Wenst u meer informatie over alles wat met een uitvaart te 

maken hee� ? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een afspraak.

Steve 
&  Evi

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

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met 
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen u 
begeleiden in dit proces om op een 
hele mooie en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dierbare.

Want uw verdriet 
is onze zorg!

Wist je dat?

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

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

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
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goudsmid en juwelier

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

GSM 0497 62 15 62 - info@klokstuk.be
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Paul  Van der Auwera
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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
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Je geboortelijst
bij Mon Bébé?

Mon Bébé, onze baby- en kinderspeciaalzaak, is in december 2018 
opnieuw geopend aan de Dorpstraat 36 te Kapellen.

We hebben alles in huis om de voorbereiding op de geboorte van je 
kindje compleet te maken. Je kan bij ons terecht voor:

- Geboortelijsten (steeds vrijblijvend advies)
- Kleertjes voor de allerkleinsten tot 6 jaar
- Baby artikelen groot en klein
- Educatief speelgoed
- Kinderwagens
- En nog veel meer...

“Wij dragen persoonlijke klantenservice hoog in het vaandel. Bij Mon 
Bébé ben je een klant en geen nummer. We willen de mensen het 
gevoel geven dat ze met al hun vragen over producten bij ons terecht 
kunnen. Kwaliteit van de artikelen is bij ons ook belangrijk, zo werken 
we met verschillende merken die 100% organisch zijn. Uiteindelijk 
draait het om de toekomst van onze kinderen en daarom kan ons 
materiaal niet duurzaam en gezond genoeg zijn. Daar doen we het 
voor”, aldus Nicky.

Wil je graag meer weten van deze unieke baby- en 
kinderspeciaalzaak? Kom dan zeker eens langs.

Tot gauw in onze nieuwe winkel, Nicky.
Je kan ons vinden in de Dorpsstraat 36, 2950 te Kapellen

Passie voor kinderspullen.
Dromen werd denken,
denken werd durven,

durven werd doen.

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

 03-294 54 22 - 0472-693 223    

Nieuwe 
collectie is 
binnen!
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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
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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
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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!
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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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WILD, JE 
MOET ERVAN 
HOUDEN

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.

BRUIST/HORECA

Zin gekregen in een lekker stukje wild? Op www.belgiebruist.be vind je zeker een slager 
bij jou in de regio bij wie je terechtkunt voor een goed stuk wild.

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  -

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.
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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!
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Betrouwbare auto's met ervaring !

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

Hoevensebaan 71, Kapellen
03/665 47 12

www.facebook.com/busylizykapellen

Breng rust in je hoofd; creatieve expressie 
werkt heel ontspannend

Is handwerk jouw ding?
Dan heb je geen enkele 
reden om niet langs
Busy Lizy te komen!

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m 

zaterdag van

10.00 - 17.00 uur

BUSY/LIZYALLES VOOR UW NIEUWSTE 
NAAI-, HAAK- EN BREIPROJECTEN!
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KREEFT € 45,- / kg
OESTERS ZEEUWSE CREUSES € 1,- / STUK (minimum 15 stuks)
PLATTE OESTERS
€ 15,- / 10 STUKS, € 25,- / 20 STUKS
MOSSELEN € 6,5,- / kg (minimum 5 kg)

GRATIS THUISBEZORGING

‘s Ochtends uit het zilte Zeeuwse 
water en dezelfde dag op uw bord! 
Met een glaasje champagne, cava 
of wijn, meer moet dat niet zijn.

Mossel Apero levert de beste 
dagverse zilte kree� , oesters 
en mosselen

KREEFT
OESTERS
PLATTE OESTERS

dagverse zilte kree� , oesters 
en mosselen

Ook genieten 
van deze 

delicatessen? 
BEL: 

0485 78 23 23
+32 0485 78 23 23  |  info@mosselapero.be
www.mosselapero.be  |              mossel aperowww.mosselapero.be  |              mossel aperowww.mosselapero.be  |              mossel apero

Het is weer Movember. Tijd om je snor te laten staan om aandacht te vragen voor de 
gezondheid van de man. Wat ooit begon met dertig mannen in Australië, wordt 

inmiddels wereldwijd ondersteund door meer dan vijf miljoen Mo Bros en Mo Sistas.

Laat je snor staan 
en red levens

MAN/CAVE

De ambitie van de Movember-beweging liegt er niet om: 
in 2030 willen ze door al hun initiatieven het aantal 
mannen dat te jong overlijdt verminderd hebben met 
maar liefst 25 procent. Het is dus veel meer dan even 
een maand je snor laten staan, er wordt ook echt actie 
ondernomen. Zoals ze het zelf omschrijven: “We pakken 
een aantal van de grootste gezondheidsproblemen voor 
mannen aan: prostaatkanker, teelbalkanker, mentale 
gezondheid en preventie van zelfmoord”.

Het idee achter de snor is simpel: mensen in jouw 
omgeving zien de verandering in je gezicht. Doordat de 
snor inmiddels zo’n sterke associatie oproept met 
Movember zorgt dit ervoor dat de gezondheid van de man 
bespreekbaar wordt gemaakt. Maar dat niet alleen. 
Jouw  snor kan mensen ook inspireren om te doneren, 
want er is ook geld nodig om vervolgstappen te kunnen 
zetten. Het overgrote deel van het geld dat de Movember 
Foundation ophaalt, gaat dan ook naar wetenschappelijk 
onderzoek.

Laat jij je snor deze maand ook staan? Je kunt er levens 
mee redden!Kapsalon Esli

Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Vitaal haar in het najaar!Kapsalon Esli is een betaalbare 
kapsalon die kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd 
en geholpen wordt.

Hee�  u vragen over type kleuring of 
verzorging van uw haren? Maak dan 
eens een afspraak!

Bij ons op een veilige en verantwoorde 
manier naar de kapper kan komen. 
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Huur wat extra koelte

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

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

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

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

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, kerstfeest, 
communie- of lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest 
of babyborrel en voor evenementen 
en braderijen.

Rekken 

zijn vanaf 

nu ook 

verkrijgbaar!

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

MAATKASTEN 
MET OOG 
VOOR DETAIL
Vanaf de eerste stap die je zet in de 
toonzaal van Meubelmakerij Van Den 
Heuvel op de Leugenberg in Ekeren, 
voel en zie je dat hier mensen met 
passie voor het vak bezig zijn.

Meubelmakerij Van Den Heuvel
Leugenberg 72, Antwerpen - Ekeren
03 664 18 63
info@vandenheuvel-meubelmakerij.be
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be

Nood aan, of zin in nieuwe kasten of een keuken, 
met optimale benutting? Surf alvast even naar onze website: 
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be, of kom langs in 
onze toonzaal met uw plan of benaderende maten.

Echtgenoten Johan en Christel zorgen zelf, 
samen met hun vaste medewerkers, reeds 
meer dan 29 jaar voor het MAATWERK van 
KASTEN, DRESSINGS, SLAAPKAMERS, 
KEUKENS- en BADKAMERMEUBELS, daar 
waar het bedrijf reeds in 1974 door vader Van 
Den Heuvel werd opgericht.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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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.

BodabagsFashion  |  Facebook: BodabagsFashion Gallery  |  Instagram @bodaszilvia  |  Webshop: www.bodabagsfashion.myshopify.com

DE SLIMME REISTAS 
VOOR TRENDY VROUWEN

Szilvia Boda (37) noemt zichzelf celebrity fashion designer. 
Niet omdat haar ontwerpen alleen bedoeld zijn voor de ‘happy 
few’, het is gewoon tekenend voor haar enorme drive en 
ambitie. Ze timmert dan ook keihard aan de weg naar succes.

 UNIEK ONTWERP
  Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, verkrijgbaar in 
verschillende variaties, is absoluut uniek. “Het idee zit al vijf jaar in 
mijn hoofd. Het duurde echter lang om het perfecte naaiteam te 
vinden. Ze werken snel en met passie vanuit een mediterrane stad in 
Zuidwest-Hongarije.” 

Om haar product onder de aandacht te brengen, schakelt Szilvia 
via social media over de hele wereld beginnende en professionele 
modellen in om promotiefi lmpjes op te nemen. Deze verspreidt ze via 
haar YouTube kanaal. Verder volgen nog modeshows in Nederland en 
Spanje.
 

BodabagsFashion  |  Facebook: BodabagsFashion Gallery  |  Instagram @bodaszilvia  |  Webshop: 

DE SLIMME REISTAS 
VOOR TRENDY VROUWEN

Szilvia Boda (37) noemt zichzelf celebrity fashion designer. 
Niet omdat haar ontwerpen alleen bedoeld zijn voor de ‘happy 
few’, het is gewoon tekenend voor haar enorme drive en 
ambitie. Ze timmert dan ook keihard aan de weg naar succes.
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0483 72 66 30  |  info@rzv-service.be  |  www.rzv-service.be

Rolluiken
Wij bieden rolluiken aan met 
aluminium of pvc lamellen. Ook 
manuele bediening met lint of stang 
is mogelijk.

Zonwering
Buitenzonwering heeft als 
belangrijkste functie u en uw woning 
te beschermen tegen licht en 
warmte.

Vliegenramen
U zult enthousiast zijn over de 
eenvoudige bediening van deze 
constructies en het elegante design.

Van alle markten thuis!
Geen klus is ons teveel!

Persoonlijke aanpak  -  's avonds + in 't weekend  
Goede na service  -  Oplossingen op maat
Prijs/kwaliteitsverhouding  -  Snelle service

RZV staat voor Rolluiken, Zonwering en Vliegenramen.

De focus ligt vooral op het plaatsen, automatiseren en herstellen 
van deze producten. Daarbovenop kunt u terecht voor (binnen-)
deuren en garagepoorten. We staan klaar voor allerhande klusjes. 
Durf te vragen. Ook voor kleine opdrachten mag u ons 
contacteren. We zijn een kleinschalig, lokaal bedrijf met een 
persoonlijke aanpak waardoor een goede (na)service 
gegarandeerd is.

Ook 's avonds en in het weekend staan we voor u klaar.
We bieden een snelle service en passen ons graag aan
aan uw agenda.Café Starrenhof  |  Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

Boeremarkt
Iedere zondag vanaf 8 uur!

• Bakker - Beenhouwer -  
 Visboer - Bloemist
• Groenten en fruit
• Honing, kruiden, snoep,  
 gebraden kip, gedroogde  
 vruchten, noten en  
 olijven, hamburgers, kaas, 
 charcuterie, dierenvoeding
• Leg- en sierkippen,  
 konijnen, eenden en  
 ganzen en nog veel meer!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Vergeet nooit
dat aardig zijn 
voor een ander
niets kost

Kortere dagen 
zijn best fi jn

als je een keer je 
dag niet hebt



Garage Gwijde  |  Ertbrandstraat 173 - 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com

Familiale garage 
met kennis van 
Japanse merken
 Wij zijn een familiale garage die al vele jaren gekend is in de 
regio, met de naam Gwijde. Van generatie op generatie geven 
we onze kennis door. Zo willen we ons familiaal karakter blijven 
behouden. Het onderhouden van Japanse merken (o.a. Mazda, 
Suzuki en Isuzu) willen we ook behouden. 

 Onze kennis van de Japanse merken is zo enkel groter geworden. Ons 
oorspronkelijk merk was Nissan, waarmee we 50 jaar ervaring hebben. 
Maar we willen iedereen verder helpen. Andere merken zijn dan ook 
zeker welkom voor onderhoud, herstellingen of carrosserie.

Wij gaan samen met u op zoek naar de gepaste wagen, volgens uw 
wensen en budget. Een overnameprijs, een recyclagepremie of de 
condities bespreken we samen. 

“Auto’s en techniek zitten bij 
ons in het bloed, heel de familie 
is terug te vinden in de garage; 
ouders, kinderen, schoonzoon, 
kleinkinderen en aangenomen 
kinderen. Zoals bij velen, gaat ook 
bij ons de kennis en de passie 
over van generatie op generatie.”

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

Als familiale garage van de regio zorgen we voor:
- persoonlijk contact
- bespreken en overlopen wat u wenst
- wederzijds begrip en respect
- zoeken naar de gepaste oplossing / match voor u
- het rijden naar de technische controle
- geen onverwachte rekeningen, we bespreken het samen

DINER SHOW

            Live muziek met
  Ron van Hoof
            Live muziek met

Thema “The Sixties”

  Ron van Hoof
            Live muziek met
  Ron van Hoof
            Live muziek met            Live muziek met
  Ron van Hoof
            Live muziek met

Presentatie
nieuwe single€ 27,50 pp

RESERVEREN: +31 164 315560
MFC De Biezen Putte  |  www.cafedebiezen.nl

Luxe 8 gangen diner
14 NOVEMBER 2020  |  aanvang 16.00 uur
Inschrijven verplicht  |  max. 100 deelnemers

Kleding uit de sixties mag. De leukste wint een prijs.
Iedereen ontvangt gratis de nieuwe single



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

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

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

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

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk NL
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!

www.belgiebruist.be

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!

winterterras en hebben ze onlangs een verwarmde veranda aangebouwd om ook ’s winters 

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

Voor Thijs en Daan Klumpers zijn de ligging aan een door  gaande route, pal naast de 

De broers Thijs en Daan Klumpers uit Hoogerheide 
heropenen het boek van de beroemde Kalmthoutse Brasserie 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.

  bruist weer  bruist weer

jaren in verval raakte, was dat voor veel mensen een groot gemis. Thijs en Daan merkten 

“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.” 
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Thee zoals 
thee hoort 
te zijn

Dorpsstraat 154 
2940 Stabroek, België

teekompleet@gmail.com
www.teekompleet.be

0032-495126473
0032-476908600 Veerle en Ludo

Ontdek de wereld 
van losse thee! 
Bent u als bedrijf op zoek naar een leuk en 
origineel eindejaarsgeschenk of relatiegeschenk? 
Ooit al eens gedacht om het met thee te zeggen? 
Wij stellen graag samen met u uw geschenkpakket 
op maat samen.

Ook horeca helpen wij graag 
met het selecteren van enkele 
fi jne theeën voor het 
verwennen van jullie klanten. 

Neem even een kijkje op onze 
website of kom langs in onze winkel!

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

Zorg 
op 
maat?

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

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

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

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



INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water
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Meng de bloem met het paprikapoeder en een fl inke snuf peper en zout. Haal de kip 
door de bloem. Snijd de champignons en uien in plakjes. Schil de winterpenen en 
snijd deze in plakjes. Snijd het ontbijtspek in reepjes. Verhit een beetje boter in een 
grote braadpan en bak de drumsticks ongeveer vijf minuten aan tot ze goudbruin zijn. 

Haal vervolgens de kippenbouten uit de pan. Bak in dezelfde pan met de over -
 gebleven boter het ontbijtspek, de winterpeen, de champignons en uien ongeveer
3 minuten. Als je zilveruitjes gebruikt, voeg ze dan in hun geheel toe. 

Voeg vervolgens de wijn, het bouillonblokje, de tomatenblokjes, de tijm en in vier keer 
het water toe. Kook 5-10 minuten op hoog vuur, voeg de kippenbouten weer toe en 
laat vervolgens ongeveer 45 minuten stoven. Serveer de coq au vin met gebakken 
Parijse aardappeltjes. 

O ja, nog even een tip: wordt de saus niet dik genoeg, gebruik dan wat maïzena om 
de saus in te dikken. Is de saus te dik? Voeg dan wat water toe.
Bon appétit!

INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water

4 PERSONEN - 25 + 45 MIN

Klassieke
coq au vin

Alex, traffi c manager bij Bruist
Mijn favoriete recept heeft zijn tijd nodig, maar is zeker de moeite waard! Een recept 
dat perfect is voor een koude zondag in november, lekker met vrienden of je geliefde 
genieten van deze Franse klassieker. Het enige nadeel is dat mijn keuken altijd 
ontploft is als ik coq au vin gekookt heb. Eén voordeel: na 2,5 uur poetsen heb ik 
mijn portie coq au vin van 402 calorieën alweer verbrand! 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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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.
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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...

Kraken rum warme 
plaid

b b r l w a w l w e p 

Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

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.kapellenbruist.be
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde 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 eikenfi neer 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.

Geef je woning rond de feestdagen 
binnen één dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

60 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

In deze ruimte is gekozen voor een een tv-meubel in een donkere 
beitskleur. In combinatie met het bruine hardsteen geeft dit een 
warme uitstraling. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden. 
Elke gewenste kleur is mogelijk in combinatie met andere 
kleuren, luxe hardsteen en stoffering.

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.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

6362



Puttestraat,  43
  2940  PUTTE-STABROEK
03 / 605 23 65

  OPENINGSUREN : ma :  GESLOTEN
   di : 09-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   woe : 09-12:00 u. - GESLOTEN
   don : 09-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   vrij : 09-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.
   zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.
   BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK

www.brildesign-ingrid.be

(*) Correcties :  vanaf  -4,00 tot +4.00    cyl  max  +2.00 
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