BRASSCHAAT

Met nieuwe
lezersacties

In 2021 wordt
alles anders!

JANUARI 2021 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!

Geef een waardig en uniek afscheid
Een overlijden komt altijd
onverwacht. Afscheid nemen is niet
eenvoudig. In deze moeilijke tijden
staan wij je bij en verzorgen de
uitvaart van je geliefde of familielid.
We garanderen een persoonlijke
aanpak en komen tot bij je thuis
indien gewenst.

UW VERDRIET, ONZE ZORG
“Alles draait om zorg bij een uitvaart. Wij kiezen dan ook heel bewust
voor de benaming uitvaartzorg. Wij nemen je zorgen over en helpen bij
het opstellen van de ceremonie, het regelen van de uitvaart en de muziek
en het kiezen van een locatie voor de koffietafel. Hierbij kan je naast de
traditionele en klassieke stijlen ook kiezen voor een modernere manier.
Het rouwproces komt voor ons op de eerste plaats bij het heengaan van
een geliefde. Om de familie van de overledene dit in alle rust te laten
verwerken, nemen wij alle administratieve en financiële zaken van jou
over; het opzeggen van je water-, elektriciteit-, telefoonabonnementen enz.
We zijn ook dag en nacht bereikbaar om je vragen te beantwoorden en de
beste hulp te verlenen.”
EIGEN MANIER
“Elke familie verwerkt een overlijden op haar eigen manier. Wij geloven
sterk dat alles kan en mag wanneer men afscheid neemt van een geliefde.
Zo is het mogelijk om een plechtigheid thuis of op eender welke locatie
te laten doorgaan. Je kan ook kiezen voor een biologisch afbreekbare urn
zodat deze kan uitgroeien tot plant of boom.
Ons professioneel team heeft zowel mannen als vrouwen als dragers/
draagsters. De keuze ligt echter volledig bij jullie. Het is ook mogelijk dat
je zelf de kist of urn mee wil begeleiden. Alles moet mogelijk zijn om het
afscheid op een eigen persoonlijke manier te verwezenlijken.”
Contacteer ons gerust voor vrijblijvende informatie over alles
wat met een uitvaart te maken heeft.

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.

BRUISENDE/ZAKEN

Wist je dat?
Ook als u reeds van een
uitvaartverzekering geniet,
u steeds vrije keuze van
begrafenisondernemer heeft.

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!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 408, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40
info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be

Exclusiviteit en
functionaliteit in één

Flowing Art ontwikkelt,
produceert en installeert
decoratieve gietvloeren bij
particulieren en bedrijven.

Waar Flowing Art zich in onderscheidt
is dat ze ook plinten en wandpanelen
kunnen maken van hetzelfde materiaal
als uw gietvloer.
U krijgt dan dezelfde uitstraling op
de muur als op uw gietvloer.
Ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer.
Ook mooie printafbeeldingen voor aan
de wand vindt u bij Flowing Art.
Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt
zijn met epoxy, zoals ingegoten
mosselschelpen, bent u bij Flowing Art
aan het juiste adres.
Kom vrijblijvend eens kijken in onze
showroom. Het liefst op afspraak.
Ampèreweg 6,
Hoogerheide (NL)
+31 (0)164-606148
info@flowingart.eu
www.flowingart.eu
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De klachten die kunnen ontstaan
wegen niet op tegen de kosten bij
Gezondzittendwerken.nl. Laat je
daarom eens adviseren door Helmy!
Ze komt graag langs bij jouw
werkplek - maar online kan ook –
om vervolgens eerlijk en positief
feedback te geven. Ze neemt de tijd
om jou goed en deskundig te
helpen. De aanschaf van de juiste
bureaustoel is maatwerk. Bij
Helmy is een proefplaatsing van
bureaustoelen en zit/stabureaus
12 dat je
mogelijk om te voorkomen
geld uitgeeft aan een product dat
14niet bij je past. Helmy is dealer van
meerdere hoogwaardige fabrikanten
met voor elk budget een ruime
keuze. In een veranderende wereld,
waarin men nu ook steeds meer
thuis zal blijven werken, is gezond
zittend werken nog nooit zo
belangrijk geweest als nu!

win

Inhoud

13, Bergen op Zoom NL | 0031 610202148
erken.nl
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl | www.belgiebruist.be
belgiebruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

Om te beginnen: de beste wensen voor 2021. We hopen dat
jullie, ondanks alle restricties, toch mooie feestdagen achter de
rug hebben en net als wij positief vooruitkijken naar het nieuwe
jaar dat voor ons ligt. Een bruisend jaar, als het aan ons ligt, want
dat hebben we met z’n allen wel verdiend!

Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist
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Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Rogier Jongerden, +31 647 885 009
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Brasschaat
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden
gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

BELGISCHE
GRENSSTREEK

ADVERTEREN?

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

KAPELLEN

BRASSCHAAT

Net als heel veel andere mensen zijn wij dit jaar weer gestart met
een aantal goede voornemens. Uiteraard de nodige ‘standaard’
voornemens, zoals de kerstkilo’s eraf sporten, nog gezonder leven
en nog meer omkijken naar de mensen om ons heen. Maar ook
het voornemen om jullie dit jaar weer te blijven inspireren en
informeren met onze magazines. Een voornemen dat de vele
bruisende ondernemers met wie wij samenwerken ongetwijfeld
met ons delen. Want ook zij staan weer te springen om je een
kijkje achter de schermen te geven en vol enthousiasme te
vertellen wat zij jou allemaal te bieden hebben.
Dit eerste magazine van 2021 staat dan ook weer vol bruisende
verhalen, leuke tips en bijzondere weetjes. Dat belooft wat voor
de rest van het jaar...

DE KEMPEN

Manuela Kolkman

EKEREN

SCHILDE-SCHOTEN-‘S-GRAVENWEZEL
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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.

BRUIST/LIFESTYLE

Dit jaar wordt
alles anders!
Meestal gaan we aan het begin van een nieuw jaar nadenken over goede voornemens.
Maar welke voornemens ga jij jezelf stellen na het bizarre afgelopen jaar, dat zo anders is
verlopen dan we aan het begin ooit konden bedenken?
Veel mensen gaan nadenken over stoppen met
roken, coronakilo’s kwijtraken of simpelweg meer
tijd voor leuke dingen vrijmaken. En zoals elk jaar
beginnen hordes mensen op 1 januari vol goede
moed, maar stranden die na enkele weken weer op
de zandbank van Blue Monday.

Wat wordt jouw thema voor dit jaar?
Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de onrealistische doelen die we onszelf stellen. Waarom
zou je een lijst met meer dan vijf voornemens
maken als je diep vanbinnen weet dat er slechts
twee of drie haalbaar zijn? Door te kiezen voor een
thema kun je een rode draad creëren in je leven.
Stel geen specifieke doelen (zoals tien kilo afvallen),
maar werk met een thema (zoals je gezondheid
verbeteren). Op die manier kun je gedurende het
jaar regelmatig even terugkoppelen naar je thema
en zo je leven in de juiste richting duwen.

CREËER EEN
RODE DRAAD IN
JE LEVEN
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Haalbaar en concreet
Goede voornemens zijn dus nog steeds een prima
idee, maar neem er het hele jaar voor. Wil je het
komende jaar meer aandacht voor je gezondheid,
meer lucht in je longen of misschien meer balans?
Kies dit dan als thema voor 2021. Onbewust zul je
dan steeds meer keuzes in de goede richting maken.
Denk ook na over kleine, concrete acties die bij jouw
thema passen. Als je dan over een jaar terugkijkt, zul
je tot je verbazing zien dat je enorm veel hebt bereikt.

Focus op het proces
Soms zijn we zo aan het streven naar een bepaald
eindresultaat, dat we vergeten te genieten van het
proces. Terwijl de weg ernaartoe zoveel belangrijker
is. En wanneer het iets minder gaat, kun je niets
anders doen dan dat accepteren en het nog een
keer proberen. Morgen is een nieuwe dag, waarop je
gewoon weer met je thema aan de slag kan gaan

Heb je een thema voor 2021, maar wil je toch wat hulp bij de uitvoering hiervan?
Op www.belgiebruist.be vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Het wapenschild
van Brasschaat

COLUMN/LUTGART SMEKENS
Verder lezend in het prachtige boek ‘Brasschaat van Heidegrond tot
Parkgemeente’, komen we Sint-Antonius met het wapenschild van Brasschaat
tegen. De vroegste sporen van Sint-Antonius vinden we terug tegen het einde
van de 15e eeuw, wanneer er voor het eerst melding wordt gemaakt van een
kapel in het gehucht Brasschaat. Toen werd de afbeelding van Sint Antonius
met het geklokte varken gebruikt.
Het werd gebruikt in het zegel gedrukt op de aktes van de aloude kapel. Deze
kapel ligt aan de oorsprong van Brasschaat en was toegewijd aan de heilige
Antonius, de huidige Sint-Antoniuskerk. Het wapenschild van Brasschaat
werd in 1913 per Ministerieel Besluit aan Brasschaat toegekend.
Het huidige wapenschild van Brasschaat, werd in 2006 mooi
gestileerd door de oud-directeur van de Academie Frans Bellens.
Het schild vertelt een verhaal van vruchtbaarheid en welvarendheid.
Het schild is rood met in het midden een zilveren zalm. Daar staan
twee ruiten boven die omringd zijn door acht zoomsgewijs geplaatste
Sint-Andreaskruizen. Deze tekens verwijzen naar de Prinsen
van Salm-Salm, de familie Lalaing en de Heren van Breda.
De Sint-Andreaskruizen behoeden voor kwade geesten, demonen
en onheil. De ruiten geven uitzicht naar de natuur en geven
vruchtbaarheid. De zalm is een teken van doorzetting.
Sint-Antonius was een natuurminnaar. Hij liet optekenen dat
‘de natuur het mooiste boek is dat er bestaat, waar je elke dag
in kan lezen’. Hij is de schildhouder en houdt het schild vast
met een zilveren lint. Het varken, dat Sint-Antonius
begeleidt, is een zinnebeeld van welvaart.
Onze gemeente geniet nog steeds van de inspiratie van dit
wapenschild van onze voorvaderen: welvaart, natuur en
samenhorigheid. Brasschaat bruist en leeft.
Lutgart Smekens
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INSPIRATIEBRON VOOR DESIGN
De collectie van ICON010 bestaat uit een kleurrijke
sokkenlijn, luxe geurkaarsen, mokken, tote bags,
onderzetters en posters. Architectonische Rotterdamse
trekpleisters worden vertaald naar stijlvolle iconen.
Het minimalistische lijnenspel en de goede kwaliteit van
de producten maken deze items echte musthaves, ook
voor niet-Rotterdammers. www.icon010.nl

LEZERSACTIE
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SHOPPING/NEWS

NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten.
SustOILable biedt uitstekende verzorging voor het hele lichaam:
verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet flesjes), handgemaakte
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).
www.sustOILable.com

win Geselecteerd u!
voor jo

LEZERSACTIE

Maak kans op
deze warme plaid.
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.

Like de Facebookpagina van
België Bruist en van het mag
azine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #PL
# AID naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

SHAKE IT

Maak kans op een
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

LEZERSACTIE

r
Begin fris aan het nieuwe jaa
sh
wa
y
met deze heerlijke bod
.
op basis van perzikenbloesem
en
Geniet van een verzorgde
e
gehydrateerde huid met dez
Body Wash van O’right.

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

azine
België Bruist en van het mag
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
#BODYWASH
v.
o.v.
ns
eve
geg
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r
stuu
zijn van deze leuke actie! Of
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb
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Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,-

Van margarita’s tot martini’s: met cocktailshaker Hepburn
serveer jij de lekkerste drankjes thuis. De shaker is gemaakt
van loodvrij kristal en de bovenkant van metaal met een finish
van gepolijst koper. Een échte eyecatcher!
€ 59,- www.kookpunt.nl

Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
Like de Facebookpagina van België Bruist en van het magazine
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #GAASTRA
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Van gordijnen tot behangpapier
en tapijt... Gorlima staat u bij
gedurende het hele proces.
Gorlima staat erop
elke klant een persoonlijke service
te 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 leefof werkruimte.
Of u nu een ruimte bij u thuis
wilt decoreren of het interieur op
kantoor wilt opsmukken…

Op basis van verschillende systemen kan je eender welk gordijn
elektronisch aandrijven. Deze gordijnen hebben een langere
levensduur omdat ze altijd gelijkmatig worden open of toe
gedaan. Raamdecoratie met een elektrisch systeem zijn daarnaast
ook extra handig voor ruimtes die moeilijk bereikbaar zijn.

Elektrische
gordijnen

maken het leven aangenamer
Wil je je gordijnen elektrisch aandrijven? Dan heb je verschillende
mogelijkheden. Afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeuren,
kan je kiezen uit de volgende bedieningssystemen:

1) WANDSCHAKELAAR
Met één druk op de knop bedien je met je wandschakelaar al je gordijnen. De
motorunit die verscholen zit in de buis van het gordijn, opent of sluit het geheel.

2) AUTOMATISCH AFSTANDSBEDIENING
Het is ook mogelijk om je gordijnen te bedienen met een afstandsbediening.

Linda en Marc
van Gorlima
staan voor u paraat.

3) TIMER
Er zijn systemen beschikbaar die je de mogelijkheid geven om op vooraf
ingestelde tijdstippen de gordijnen te openen of te sluiten.

4) DOMOTICASYSTEEM
Ten slotte is het ook mogelijk om elektrische gordijnen aan de sluiten op
een domoticasysteem. Met één centrale systeem op je smartphone of iPad
bedien je met gemak al je gordijnen.

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

Wil je meer informatie?
Breng dan zeker een bezoekje aan ons
GORDIJNEN | GLASGORDIJNEN | PANELEN | LAMELLEN & SHUTTERS | JALOEZIEËN | BEHANG | TAPIJT | VERLICHTING

www.gorlima.be
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DITJES/DATJES

Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
Maak tijd vrij voor de kleine genietmomentjes zoals

Voor een mooi moment!
TROUWRINGEN • GOUDSMEDERIJ • KLOKKENMAKERIJ
Vind trouwringen die bij jullie passen! Van alle sieraden die je hebt,
is de trouwring het sieraad dat je het langst gaat dragen. Toegegeven,
tot de dood jullie scheidt is wel een heel lange tijd, maar toch is het
verstandig iets uit te zoeken waar je niet snel op uitgekeken raakt.

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AMBACHT

Trouwringen uitzoeken: eindelijk is het zover! Trouwringen zijn er in
allerlei soorten en maten, maar waar moet je precies op letten bij het
uitzoeken van de belangrijkste bling van je leven? Natuurlijk kun je op
goed geluk alle juweliers in de omgeving afstruinen op zoek naar de
perfecte trouwring, maar het is handiger als je alvast weet wat je wilt. En
met ‘je’ bedoelen we jullie, want je aanstaande moet zijn ring natuurlijk
ook willen dragen! Wij helpen je er graag mee.
Maak nu een afspraak!

dansen met je (klein)kinderen.
Wie goede voornemens 3 maanden weet vol te houden,
slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
Ga de natuur in! Een korte wandeling
helpt je bij het ordenen van je gedachten.
De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
de dag van het jaar waarop we ons het ellendigst zouden voelen.
Slechts 3 keer per week 20 minuten intensief
bewegen zal je geluk met 15 procent verhogen.
Zie het leven als een cadeautje dat je iedereA dag
B C D E
weer opnieuw mag uitpakken.
H I J K L
O P Q R S
De meest effectieve manier om je geluksgevoel te verhogen
V W X Y Z
is door iets voor een ander te doen.
Stop met jezelf af te remmen door negatieve praatjes
en ga er gewoon voor. Want succes is wél een keuze.

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat | 03 652 17 77 | 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.klokstuk.be
17

F
M
T

RUIMTE NODIG?
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en
zelfstandigen. Maar Top Storage heeft zijn storage-boxen uitgebreid zodat ook jij je spullen
en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons. Top Storage weet als geen ander dat
properheid één van de belangrijkste redenen is bij het kiezen van je opslagruimte.
Ons team leidt je persoonlijk rond in onze nieuwe self-storage ruimtes zodat je er
zeker van bent dat je juist zit bij Top Storage.
R EEN
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30
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03 651

Last van haaruitval?
SKINNE KLINIK HELPT JE

Skinne Klinik biedt verschillende, blijvende oplossingen voor haarverlies of uitdunnende haren, zowel voor
mannen als voor vrouwen. Skinne Klinik helpt je weer aan een gezonde, mooie en volle haardos.
Skinne biedt oplossingen voor verscheidene gebieden: voorste haarlijn, kruin, baard en snor.

Op basis van een
intakegesprek
bepalen we samen
welke behandeling
voor jou het beste
is en stellen we je
behandelplan op.
We behandelen
nooit zonder dit
voorafgaande
gesprek.
Het intakegesprek
is gratis als een
aansluitende
behandeling
plaatsvindt.

Er zullen steeds twee artsen en twee specialisten
aanwezig tijdens de haartransplantaties.
Dit zeer ervaren en gespecialiseerd team neemt gezonde haarzakjes
uit de haarkrans en plaatst deze op de gewenste plaats. Zo krijg je
op kalende en dunne plekken je eigen haar weer terug. De haargroei
die middels de haartransplantatie ontstaat, is blijvend. Een Skinne
- FUE haartransplantatie wordt altijd onder plaatselijke verdoving
uitgevoerd. De Skinne - FUE haartransplantatie kan meestal worden
uitgevoerd in een à twee dagen en oogt natuurlijk.

Word de beste
versie van jezelf
met dit cadeau
voor het leven.

De prijs is afhankelijk van het aantal grafts (1 graft bevat
2 à 3 haren) dat uit het donorgebied wordt verwijderd.
Onze prijzen zijn bijzonder concurrerend ten opzichte van
andere binnenlandse en buitenlandse centra maar er is
géén verplaatsing naar het buitenland noodzakelijk.
Alle info over prijzen kan je verkrijgen via info@skinneklinik.be.
Er zal altijd een goede opvolging door gekwalificeerde
artsen plaatsvinden.
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
Bel dan voor het plannen van een intakegesprek.

Top Storage | Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
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Hardenvoort 3 bus 101, 2060 Antwerpen | 0032 3 501 92 60
0032 468 46 10 97 | info@skinne.be | www.skinneklinik.be

OOK OPEN IN
HET WEEKEND

Moderne robuuste uitstraling

U gaat toch ook voor
een echte Ensuite!
Ensuite is gespecialiseerd in het ontwerpen,
maken en plaatsen van traditionele
kamer en suite kasten met schuifdeuren.
Hiermee kunt u op een prachtige
manier de functionaliteit van uw woning
verhogen. Stijlvol in de jaren 30 sfeer,
maar volgens de normen van nu.
Onze inbouwkasten en deuren kunnen
volledig naar uw specifieke wensen worden
gemaakt en worden gecomplementeerd
met passende accessoires zoals fraaie
scharnieren en authentieke handgrepen
van porselein, gietijzer of hout.
Ook kunnen de schuifdeuren worden
voorzien van glas-in-lood in diverse
kleuren, patronen en motieven.

Interesse?

Neem contact met ons op
of vraag een prijsindicatie op via de site!

Paul Ligtvoet helpt je graag!
Nijverheidsweg 8 Oisterwijk (NL)
+31 (0)13 - 521 06 33
info@ensuite.nl | www.ensuite.nl

Welke Ensuite
past bij u?
Maak gewoon een
afspraak!

We make you feel at home!
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www.beobank.be
www.beobank.be
www.beobank.be

Beobank,
Beobank,uw
uwfinanciële
financiële
Beobank,
uw financiële
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Destination Sweetheart is een
V W over
X migratie
Y Z voor
tentoonstelling
liefde. Liefdesmigranten laten hun
thuis, familie en vrienden achter
om een toekomst op te bouwen
met die ene persoon. In deze
tentoonstelling volg je een handvol
liefdesmigranten, je luistert er naar
ontboezemingen en je laat je
meevoeren door verhalen en
objecten. Soms confronterend en
schokkend, vaak ontroerend en
intiem. Want de liefde gaat meestal
niet zonder slag of stoot. Liefdesmigratie is er in allerlei vormen en
maten. Ontdek wat het betekent om
zo ver te gaan voor de liefde.
De tentoonstelling Destination
Sweetheart is tot 30 mei te zien
in het Red Star Line Museum in
Antwerpen. Meer informatie op
www.redstarline.be.

BINNEN/BUITEN

NEWS OF THE WORLD
Vijf jaar na het einde van de Burgeroorlog
verhuist veteraan Captain Jefferson Kyle Kidd
als non-fictieverhaalverteller van stad naar
stad. In Texas ontmoet hij Johanna, een
tienjarige die door het Kiowa-volk werd
opgevoed als een van hun eigen mensen.
Johanna wordt tegen haar wil teruggegeven
aan haar biologische tante en oom. Kidd gaat
akkoord om het kind te bevrijden van waar
de wet zegt dat ze thuishoort. Terwijl ze
honderden kilometers afleggen in de
onvergeeflijke wildernis, worden de twee
geconfronteerd met enorme uitdagingen.
NEWS OF THE WORLD is vanaf 13 januari
te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DE FAMILIE WACHTMAN
De carrière van Philip Wachtman zit in een
dip. Zijn promotieonderzoek over de
anonimiteit van spermadonors is overbodig
geworden en hij dreigt gepasseerd te worden
voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe
anders vergaat het zijn succesvolle vriendin
Freya. Maar er is een groot gemis. Freya is op
haar negenendertigste nog kinderloos. Philip
weet dat hij niet de oorzaak kan zijn. Hij heeft
naar schatting 411 nakomelingen... Door een
uitspraak van de rechter dreigt Philip zijn
geheim prijs te moeten geven. Achtervolgd
door zijn verleden en door een studente die
zegt dat ze zijn dochter is, moet hij op zoek
naar zichzelf.
DE FAMILIE WACHTMAN van Christiaan
Alberdingk Thijm is vanaf 21 januari verkrijgbaar.
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BOEDING

Vroegboekkortingen

GRATIS motor zonnetenten

GRATIS motor poorten

STAY
SAFE!

Beste
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n
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e!

€85 korting op screens
Acties geldig tot en met 28 februari 2021
Raymond Food Art Café | Raymond Delbekestraat 175, Schilde | 03 344 14 15 | www.bistro-raymond.be

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren | 03/660.20.36 | www.boeding.com | info@boeding.com

We heten u van ganse
harte welkom in onze
verbouwde winkel.

Gehaktvlees is één van de paradepaardjes in ons gamma
en je vindt bij ons diverse soorten. Voor de productie van
ons gehakt maak ik enkel gebruik van Belgisch vlees.
Het Belgische vlees is van topkwaliteit.

CONTROLE
De kwaliteit van ons gehakt begint al bij de ontvangst van ons
vers vlees. Bij levering controleer ik de temperatuur van het verse
vlees: of het transport op een hygiënische wijze verlopen is en of de
temperatuur van de vleesproducten de 4°C niet overschrijdt. Dit is
een zeer belangrijke controle, want alles begint bij de ontvangst van
correcte grondstoffen om een lekker, kwaliteitsvol product te maken.

BEREIDING

KOM LANGS
R
EN BEWONDE
E
ONZE NIEUW
WINKEL

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

Bij de bereiding van het gehaktvlees hanteer ik de hoogste
hygiënische normen. Ik zie erop toe dat de koude keten niet
wordt onderbroken. Voor het kruiden van het gehakt werk ik
uitsluitend met hoogwaardige kruiden. Regelmatig worden van
onze gehaktproducten ook stalen geanalyseerd in een labo
zodat ook de bacteriologische kwaliteit
is gegarandeerd. Uiteraard voldoen al
onze gehaktproducten aan de wettelijke
voedingswaardenormen.
Als Keurslager sta ik garant voor
de kwaliteit van al onze producten
en in het bijzonder voor ons lekker
gehaktvlees. Voor al uw vragen over
de samenstelling en/of allergenen sta
ik u graag te woord. Smakelijk!

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

HET LEKKERSTE
GEHAKT ko v  KELE!
Ook na de feestdagen doet uw Keurslager
u graag nog iets cadeau!
In de week van 8 tot 15 januari kunt u deelnemen aan onze unieke spaaractie.
Per aankoop van € 10,- ontvangt u een bonnetje* dat u kunt inruilen voor 100 GRAM
GRATIS GEHAKT. Dus hoe meer u koopt, hoe meer u kunt genieten van het lekkerste
gehakt van uw Keurslager! Dan zien we u graag binnenkort!


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

*De bonnetjes kunt u inleveren van 16 t/m 31 januari 2021.

t e k!

Dar t u  hej er
ITALIAANSE BURGERS
Ingrediënten
- 500 gr. gehakt
- 16 zwarte olijven,
ontpit en gehalveerd
- 1 kleine ui, fijngesneden
- 1 eetlepel gedroogde
Italiaanse kruiden
- 75 ml Italiaanse
tomatensaus met kruiden
- Olijfolie
- 2 rode uien, in ringen
- 125 g mozzarella, in 4 plakken
- 2 Italiaanse bollen
(half broodje per persoon)
- 100 g rucola
- Peper en zout

BEREIDING
1. Gebruik een grillpan. Kneed het gehakt in een
kom met de ui, olijven, kruiden, 2 eetlepels
tomatensaus en wat peper en zout naar smaak.
Vorm er 4 grote burgers van.
2. Bestrijk de burgers dun met olijfolie en rooster
ze in 6-8 minuten mooi bruin en gaar.
De burgers mogen een beetje rosé zijn.
3. Snijd intussen de broodjes open en bestrijk de
snijvlakken dun met olijfolie. Leg de broodjes op
de grill of in de grillpan en bak ze in 2-3 minuten
knapperig.
4. Besmeer de broodjes met de tomatensaus en
leg daar de hamburgers op. Beleg ze verder met
een plak mozzarella, rode ui, wat rucola en een
paar druppels olijfolie.
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Dagelijks bieden we u
een ruim assortiment
van vers vlees aan.
Hier wordt door ons
persoonlijk telkens de
beste kwaliteit
uitgekozen.

BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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Sneeuwwit

In december was alles nog 'glitter and glamour', het jaar 2021
beginnen we met een pure, frisse, witte start. Met producten die
ons door deze koude wintermaand heen helpen.

1. SMOOTH ME NOW ANTI-FRIZZ SHAMPOO van ELEVEN, € 16,99 www.elevenaustralia.be
2. Kaviar Gauche Highlighter van Catrice, € 5,99 www.catrice.eu
3. Liquid Gold Midnight Reboot Serum van Alpha-H, € 79,95 www.alpha-h.com
4. Georganic Goat Milk Brightening Cream, € 47,- www.laboratory-K.com 5. Twinkle in time van essie, € 9,99 www.essie.be
6. Moisturizing & Sanitizing Hand Cream van Mani, € 29,- www.skins.nl/fr
7. Mutiny Lipbalsem van Medik8, € 34,95 www.medik8.be

8. Body Butter van La Mysore, € 23,- www.lamysorecosmetics.com
9. Collagen Intravital Plus Nutritional Supplement van QMS, € 79,- www.qcosmetics.nl
10. Flowerbomb Dew van Viktor & Rolf, vanaf € 71,- www.iciparisxl.be
11. Pure Blossom Micellar Cleansing Water van Team Dr. Joseph, € 28,- www.carecosmetics.nl
12. Lazy Sunday Morning van Maison Margiela, vanaf € 51,- www.debijenkorf.be
13. Repairing & Youth Hand Balm van Guerlain, € 52,- www.guerlain.com
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Uw gezondheid
verdient uw aandacht

Eerst en vooral de beste wensen voor 2021! Laat
ons hopen dat het een beter jaar wordt en dat
we het vorige snel achter ons kunnen laten!

!

Ook  ja

Als we één ding geleerd hebben van 2020, is het dat gezondheid absolute
prioriteit is. Heel wat mensen werden wakker geschud door het verhoogde risico
op medische aandoeningen bij overgewicht de afgelopen maanden. Misschien
heeft het ook u aangezet om er wat meer aandacht aan te besteden. En het is
natuurlijk veel doeltreffender om daarbij hulp te krijgen.
Die hulp vindt u bij de professionele dieetcoaches van Proti Balance, waar u een plan op
maat kan laten uitwerken om uw doelen te behalen. Of u nu gewoon meer energie zoekt of
tientallen kilo’s kwijt wilt, beter wilt presteren bij het sporten of van vervelende kwaaltjes die
gepaard gaan met overgewicht af wilt, Proti Balance staat voor u klaar van maandag t.e.m.
zaterdag om naar u te luisteren, u te begeleiden en advies te geven.
Ontdek zelf hoe wij het verschil maken!
Openingsuren:
Maandag & donderdag: 09.00 tot 18.00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 10.00 tot 18.00
Zaterdag: 09.00 tot 17.00
Zondag gesloten
Meer info of bestellingen:
www.proti-balance.be

U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel | Turnhout | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar

Fashion stores springen de laatste jaren als paddenstoelen
uit de grond. Daarom wil ik jullie graag helpen bij het
vinden van de ideale outfits. Elke maand geef ik jullie tips!
Hoe zijn jullie feestdagen geweest in deze rare periode?
Hoe mijn feestdagen waren was simpel. Ik heb het gevierd
met mijn knuffelpersoon + nog een extra persoon omdat ik
alleen woon. Daarvoor heb ik ook geprofiteerd van de
blackfriday & cybermonday deals. Dit zijn interessante
deals! En zeker in combinatie met kortingscodes van
bloggers, zoals bij mij op mijn Instagram kan je steeds
profiteren van kortingen!
Hier alvast mijn fashion tip van de maand:
Wat je moet proberen, is af en toe uit je comfortzone te
stappen. Zo zou ik nooit naar de kleur mosterdgeel grijpen.
Maar dankzij Sandra, de eigenaresse van #Fabulicious,
ontdekte ik dat die kleur me goed staat. Een klassieke bloes
is super mooi te combineren met een elegante zwarte
broek of jeans.
De basiskleuren kan je meestal wel leuk combineren met
simpele accessoires. En dit alles is te vinden bij #Fabulicious.eu.
Neem er deze maand zeker eens een kijkje en scoor superkortingen tijdens de solden.
Voor meer tips en tricks kan je me steeds toevoegen op
Instagram @Raniivdb. Daar kan je de nieuwste trends vinden.
Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel shopplezier!

Liefs, Ranike

Schoolstraat 1B, Schilde | 0499 36 35 69
Fabulicious.eu | www.fabulicious.eu
Fotograaf:
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Shootyou.be | www.shootyou.be

KERAMISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE MONDGEZONDHEID

DENTALBA
Uw tandtechnisch labo bekwaam
in keramische restauraties op
implantaten.

Zirkonia implantaten en kronen zijn
op dit moment de mooiste en de
beste oplossingen met resultaten
die amper onderdoen voor het
natuurlijke gebit.
Zirkoniumoxide is een materiaal
waarop het lichaam niet reageert
en geen afstotingsverschijnselen
vertoont in tegenstelling tot metalen
constructies.

Welkom bij

ultra-biocompatible

Gespecialiseerd in keramische
kronen, waarmee wij u graag
van dienst zijn.
Ook bieden wij de mogelijkheid
voor metaalvrije dentale prothesen.
Graag adviseren wij u.

100% ceramic

Bovendien is zirkoniumoxide
uiterst sterk.
Ons tandtechnisch laboratorium is
gespecialiseerd in het maken van
keramische kronen op keramische
implantaten.
Voor meer info:
keramiek@dentalba.be

strong
Dentalba
Tandtechnisch labratorium
Zwaantjeslei 4,
2930 Brasschaat
Guido Lambrechts
laboratoriumeigenaar

BRUIST/BODY&MIND

Geluk is een gevoel
Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag, maar lukt het niet? En wat is
geluk eigenlijk? Geluk is voor iedereen anders, het is een gevoel, je kunt het niet
aanraken en ook niet vasthouden. Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon beter
door wanneer je gelukkig bent. Je denkt anders en je doet anders.
Maar waarom is het soms zo moeilijk voor ons om
gewoonweg gelukkig te zijn? Bruist geeft enkele tips
om het beste uit jouw leven te halen.

Je bent niet perfect en dat hoef je ook niet te
zijn. Stel geen onbereikbare doelen voor jezelf en
raak ook niet in paniek als je een fout maakt. Begin
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen door
elke dag te leren van je fouten. En onthoud: vergelijk
jezelf nooit met anderen. Stop met altijd en overal
perfectie na te streven. Leef in het moment, je kunt
ook blij zijn met wat je niet hebt!
Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf
niet gelukkig van wordt. Als je je niet houdt aan je
eigen principes en jezelf laat overschaduwen door de
mensen om je heen, dan zul je nooit gelukkig zijn.
Stel jezelf dus als prioriteit en luister naar jezelf.

Samen sta je sterker.

Omring jezelf met
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder
hier iets voor terug te verwachten, mensen die jou
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even
niet lekker in je vel zit. Zorg dat je veel bij ze in de
buurt bent. Dit geeft een gevoel van geluk en zij
zullen jouw leven stralender maken. Een blik, een
woord, een stille wenk… elkaar zo kennen is een
geschenk.
Door je leven te leiden vanuit een positief standpunt,
zal je in staat zijn een goed leven te hebben. Dit
klinkt ongetwijfeld als een zin uit een van die
klassieke zelfhulpboeken, maar het is echt waar.
Het is heel goed mogelijk dat, wanneer je goed om
je heen kijkt en elk aspect van je leven rustig bekijkt,
jij je realiseert dat je eigenlijk een heel goed leven
hebt. Als dit zo is, ga er dan vooral van genieten!

Eet gezond, beweeg genoeg en neem ook vaker tijd voor ontspanning.
Op www.belgiebruist.be vind je diverse ondernemers die je daarbij een handje kunnen helpen.
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Yasmien,
master in beauty

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Waar ben je
voor?

r
a
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EYEDESIGN

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

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

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’.

Er gebeurt veel in de wereld en ik denk
dat we van veel zaken die zich werkelijk
afspelen niet eens een idee hebben. En
als we het al zouden hebben, dan zouden
we het wellicht niet geloven. We weten het
niet. En die onwetendheid leidt tot onrust
en onzekerheid.

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

Het zijn bijzondere tijden, maar ook bijzondere tijden
gaan voorbij. Want in de afgelopen paar duizend jaar is
niets langdurig hetzelfde gebleven. Alles gaat voorbij.
Deze dag, de vorige eeuw en het jaar 2020 gingen voorbij
en op een dag is dit leven voor jou en mij ook voorbij.
Daarom kijk ik vooral naar wat er wel is en minder
naar wat ontbreekt. Ik begrijp dat er op dit moment
veel ontbreekt en dat er reden is tot opgetrokken
wenkbrauwen en zelfs irritatie of boosheid.
Toch wil ik je een vraag stellen. Waar ben je dankbaar
voor? Denk daar eens in stilte over na. Richt je
aandacht elke dag heel bewust een paar minuten op
datgene waar je dankbaar voor bent.

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

AREOLA (tepelhof)

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

Een zeer dankbare en prachtige techniek
om 3D areola’s geheel of gedeeltelijk nieuw
op te bouwen. Na een borstreconstructie,
als kers op de taart…

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

Dank je wel. Drie kleine woordjes met een grote
betekenis. Ik wens je geluk, gezondheid en wijsheid.
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YouriClaessensPhotography
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PILATES & YOGASTUDIO
WITH AN ATTITUDE!

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

Bandenservice Maco

BEWUST MET
JE LICHAAM
OMGAAN

Uw partner als het om
batterijen gaat

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

Persoonlijk contact
is de bouwsteen
voor een goede
samenwerking!
• Jong en dynamisch kantoor
• Verzekeringsadvies op maat
• Moderne visie met
ouderwetse service

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar
Tel: 03/326.43.46 | Contact@groep-alpha.com | www.alphaverzekering.be | Gratis service aan huis

Nu

GRATIS

batterijtest

It all starts with
Gespecialiseerd in auto-, motor- en start/stop-batterijen.
Bandenservice Maco | Heiken 3A te Brecht | 03/313.54.55 | info@maco.be | www.maco.be

BLOG/FAJAHLOURENS

Gelukkig zijn is een keuze.
Met de kracht van je
gedachten creëer je jouw
eigen realiteit.

MINDSET
Ik heb vaak gezien dat deelnemers aan het Killerbody Dieet
weer terugvallen. De kilo’s die zij zijn afgevallen zitten er
na een bepaalde periode weer aan. Ze hebben stap voor
stap het dieet gevolgd en een geweldig resultaat behaald.
Toch vallen ze weer terug in hun oude voedingspatronen en
gewoontes. Ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam tot de
conclusie dat de onderliggende mindset hiervan de oorzaak
van is. De overtuigingen die mensen hebben over zichzelf
zijn hetzelfde gebleven. Een positieve mindset en het
hebben van de juiste overtuigingen zijn ontzettend belangrijk
voor het behalen van de doelen in je leven, het bereiken van
succes en de mate waarin je je gelukkig kunt voelen.

LOOKING/GOOD

Wat is detoxen?
Heb je weinig energie en kun je wel wat hulp gebruiken bij het verliezen van die eerste
(of juist laatste) kilo’s na al die winterse feestmaaltijden? Dan is een detox de manier om
je fitter en energieker te voelen en je lichaam weer in balans te brengen.
Een detoxkuur is een simpele manier om je lichaam te
ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt je lijf bij het afbreken
van ongewenste stoffen. Wil je leren hoe je je lichaam in een
week kunt zuiveren van opgehoopte gifstoffen?
Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren goed in
te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding wilt, kun je
contact opnemen met een voedingsspecialist om een detox
voedingsprogramma te volgen.
Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te detoxen.
Dit houdt in dat je je voedingspatroon stapsgewijs zo verandert
dat je voornamelijk zuiverende voeding eet en dus stopt met
het toevoegen van gifstoffen.

In mijn nieuwe boek Killerbody Lifestyle werk je in 12 weken
niet alleen aan je lichaam, maar vooral ook aan je mindset
en het doorbreken van patronen. Je leert van jezelf
houden, naar je behoeftes luisteren en negatieve patronen
doorbreken. Zo val je af, behoud je resultaat en het
allerbelangrijkste; voel je je gelukkiger!

Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen. Drink de
hele dag door regelmatig water en vul dit aan met groene thee
en (zuiverende) kruidenthee.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te poetsen’.
Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in groenten en voeg
vezels toe aan je dagelijkse voeding en in je smoothies in de
vorm van lijnzaad en chiazaad.
Heb je begeleiding nodig? Op www.belgiebruist.be vind je vast
een voedingsspecialist die jou kan helpen.

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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BRUIST/WONEN

Kerstboom eruit,
kamerplant erin
BEGIN HET
JAAR GROEN
MET EEN
NIEUWE
KAMERPLANT

Daar zit je dan. De kerstboom is de deur uit en in je woonkamer zit je tegen een leeg gat
aan te kijken. Een hele maand - en misschien zelfs langer - was de kamer gevuld
met knipperende lichtjes en de heerlijke geur van dennen. Maar aan alles komt een
eind, dus ook aan kerst. En nu?
Er zijn verschillende manieren om de leegte van je
kerstboom op te vullen. Je kunt er een mand of stoel
neerzetten, maar wat te denken van een mooie,
nieuwe kamerplant? Bovendien kan een nieuwe
plant symbool staan voor een nieuw begin. Het is
tenslotte 2021 en dus tijd voor verandering!

Stressremmers
Er zijn heel wat kamerplanten die een geschikte
vervanger zijn voor de kerstboom. Omdat ze bijvoorbeeld een stressverlagende werking hebben, wat niet
verkeerd is na de drukke decembermaand. Neem de
aglaonema, deze kamerplant is een veel gebruikte
plant in de feng shui, omdat hij positieve energie
en rust brengt. Of de yucca, deze van oorsprong
Mexicaanse plant is wel wat droogte gewend, dus
mocht je hem een keer vergeten water te geven, is
dat niet meteen een ramp. De luchtzuiverende
monstera brengt niet alleen volop groen in jouw
kamer, maar verbetert ook het leefklimaat in huis.

Weg dennenboom, hallo kamerboom
Was je heel erg gehecht aan je kerstboom, probeer
dan eens een kamerboom. Het voordeel is dat je
meteen heel veel groen in huis haalt. Bijvoorbeeld
met de polyscias, een struikachtige boom die net als
de kerstpiek recht omhoog groeit. De beaucarnea
doet het binnen iets minder goed dan buiten, maar is
dankzij zijn grote zwarte knol - van waaruit krullende
bladeren groeien - wel een mooie blikvanger in je
kamer. Nog zo’n imposante plant is de alocasia, deze
valt vooral op dankzij de grote bladeren die vanuit
het midden van de plant groeien. Elk nieuw blad is
hoger dan het vorige.

Topper
En dan heb je natuurlijk nog de ficus. Deze plant is
populair door de vele soorten en maten die er zijn en
doet het uitstekend in onze huiskamers. Ideaal voor
iemand die de leegte wil opvullen, maar geen groene
vingers heeft.

Vind jij het ook hoog tijd om het jaar groen te beginnen? Op www.belgiebruist.be vind je
heel wat ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Ga op street art tour
en ontdek de
verhalen van Breda.

Het WOW effect

Meer informatie op:

www.blindwalls.gallery
Advertentie mede mogelijk gemaakt
door Holland Casino Breda
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Inmiddels zijn steeds meer mensen
zich ervan bewust dat lang zittend
beeldschermwerk - eventueel met veel
praten - vervelende klachten met zich mee
kan brengen. Daarom is het verstandig om
eens goed naar je werkomgeving te kijken.
Bij voorkeur door een werkplekadviseur die
weet wat de gezondheidsrisico’s zijn en een
onderbouwde oplossing heeft. Helmy van
Gezondzittendwerken.nl is zo’n specialist.
Ze helpt je graag verder.

BRENG JOUW
WERKPLEK NAAR
EEN HOOG VITAAL
NIVEAU!

Elke werkplek verdient
gezonde aandacht
Met een medisch therapeutische achtergrond als
logopedist/stemtherapeut heeft Helmy veel interesse in
en ervaring met het ontstaan en behandelen van fysieke
klachten. Geregeld ontstaan er naast klachten in nek,
rug en schouders ook stemproblemen op een werkplek
als gevolg van een verkeerde werkhouding en/of
verkeerde inrichting van de werkplek. Voor Helmy was
dit reden genoeg om hier eens dieper in te duiken. Door
haar ervaring in de kantoorinrichtings-branche, kennis
en expertise als werkplekadviseur én de nog actieve
werkzaamheden als stemtherapeut heeft ze
onderscheidend brede kennis en mogelijk-heden in huis
om jou van a tot z te helpen bij de realisatie van een
gezondere werkplek.

Gezond en veilig aan het werk, ook thuis

GRATIS ONLINE

Helmy kijkt naar alle aspecten die van invloed zijn
op een gezonde en veilige werkplek. Denk bijvoorbeeld
aan een werkplekscan, werkplek-optimalisatie of
stemtraining, in combinatie met de juiste inrichting en
het gebruik van meubilair en accessoires. Hierbij is het
altijd haar doel om elke werknemer en zelfstandige
vitaal te houden en met plezier te laten werken.

VOOR THUISWERKERS

Prettig en deskundig advies

WERKPLEKCHECK

“EEN KLACHT BEGINT ALS
GEFLUISTER, MAAR EINDIGT
ALS GESCHREEUW”

De klachten die kunnen ontstaan
wegen niet op tegen de kosten bij
Gezondzittendwerken.nl. Laat je
daarom eens adviseren door Helmy!
Ze komt graag langs bij jouw
werkplek - maar online kan ook –
om vervolgens eerlijk en positief
feedback te geven. Ze neemt de tijd
om jou goed en deskundig te
helpen. De aanschaf van de juiste
bureaustoel is maatwerk. Bij
Helmy is een proefplaatsing van
bureaustoelen en zit/stabureaus
mogelijk om te voorkomen dat je
geld uitgeeft aan een product dat
niet bij je past. Helmy is dealer van
meerdere hoogwaardige fabrikanten
met voor elk budget een ruime
keuze. In een veranderende wereld,
waarin men nu ook steeds meer
thuis zal blijven werken, is gezond
zittend werken nog nooit zo
belangrijk geweest als nu!

Ondernemer: Helmy Bruning-Borghstijn | Westerland 13, Bergen op Zoom NL | 0031 610202148
info@gezondzittendwerken.nl | www.gezondzittendwerken.nl
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BRUISENDE/ZAKEN

BRUIST/FINANCIËN

Scheiden? Zo regel
je het financieel

Scheiden is nooit leuk. Je hebt er immers ooit bewust voor gekozen om met elkaar door het
leven te gaan. En als dat dan niet blijkt te lukken, kan dat zwaar vallen. Niet alleen op
emotioneel vlak, maar zeker ook op financieel vlak. Misschien niet het leukste om mee aan de
slag te moeten in deze toch al zware periode, maar zeker wel belangrijk voor je toekomst.
De knoop is doorgehakt... jullie gaan scheiden. Maar
waar moet je qua financiën dan allemaal rekening
mee houden? In de eerste plaats de scheiding zelf,
het ontbinden van je huwelijk is namelijk niet gratis.
Alleen het inschakelen van een notaris en advocaat
of mediator is al een kostenpost, net als de uitspraak
van de rechtbank. Mocht je hier overigens geen
financiële middelen voor hebben, dan kun je
eventueel aanspraak maken op gesubsidieerde
rechtsbijstand. Informeer dus zeker eens naar de
mogelijkheden...

DE FINANCIËN ZIJN
MISSCHIEN NIET HET
EERSTE WAAR JE AAN
DENKT, MAAR WEL ZO
BELANGRIJK

Het huis
Een tweede obstakel waar jullie wellicht tegenaan
lopen, is de gezamenlijke woning. Is dit een koophuis, dan zal ofwel één van de twee de ander uit
moeten kopen en de volledige hypotheek op zich
moeten nemen, of het huis moet verkocht worden.

Alleen met de verkoop zijn natuurlijk al kosten
gemoeid, maar daarnaast moet je er ook rekening
mee houden dat het huis niet meer als aftrekpost
opgegeven kan worden voor de belasting. Ook weer
zoiets waar je misschien niet meteen aan denkt.

Financiën op orde
En zo zijn er nog tal van zaken te noemen die na een
echtscheiding kunnen veranderen in je financiële
situatie. Wat dacht je bijvoorbeeld van het wegvallen
van dat (tweede) inkomen waar je zo aan gewend
was? Of (partner)alimentatie, belasting, toeslagen,
partnerpensioen en ga zo maar door. Heel veel dus
wat op je afkomt. Verstandig om dit duidelijk in kaart
te brengen, eventueel met behulp van een mediator
of (financieel) adviseur, zodat je financiële zaken in
ieder geval goed geregeld zijn. Zo hoef jij je alleen
nog maar te richten op je eventuele emoties...

Benieuwd wat een scheiding voor invloed kan hebben op jouw financiële situatie? Op www.belgiebruist.be
zijn verschillende ondernemers te vinden die je hier meer over kunnen vertellen.
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Ik wil gewoon dat ie het doet!

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenziekte. De symptomen lijken een combinatie van
Alzheimer, Parkinson en ALS. Een kind van een
ouder met de ziekte van Huntington heeft 50%
kans om drager te zijn. Hierdoor heeft de ziekte
een grote impact op het hele gezin.
Wat Mijzo bijzonder maakt
De Kloosterhoeve, een locatie van zorgorganisatie Mijzo, biedt een unieke woonzorgcombinatie voor mensen met de ziekte van
Huntington. In onze visie zijn en blijven mensen
met deze vreselijke ziekte op de eerste plaats
mens. Zij staan centraal, niet de ziekte. We
bieden persoonsgerichte zorg en behandeling
en stimuleren de eigen regie en zelfstandigheid.
Silvert 3D
Beweging is ontzettend belangrijk voor mensen
met de ziekte van Huntington. Om dit te
stimuleren willen we graag een SilverFit 3D
aanschaffen. Deze zorgtechnologie draagt bij
aan de beweging en ontspanning van cliënten.
Helaas is hiervoor geen geld beschikbaar.

Wat
bijzonder maakt
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Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.
Helpt u ons mee?
Uw donatie kunt u storten
op rekeningnummer
NL09 RABO 0301 5371 00 onder
vermelding van De Kloosterhoeve
ten bate van de Silvert.
Meer weten?
Op 7 januari 2020 zond RTL4
de indrukwekkende aevering
uit van Five Days Inside, waarin
Natasja Froger vijf dagen verbleef
bij zorglocatie De Kloosterhoeve
in Raamsdonksveer. U kunt
de aevering terugkijken op
Videoland.

www.mijzo.nl

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

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

BRUIST/QUOTE

Ga niet op zoek
naar geluk, maar
ontdek het in

jezelf

de Yogastudio
AANBOD
(zachte) Hatha yoga
Yin yoga
(Soft) Vinyasa yoga
(zachte) D/stress yoga

Op zoek naar manieren om te ontspannen en
gezond te blijven? Dan is yoga misschien iets
voor jou! Voorbij de waan van de dag – even
onthaasten. Laat de spanning van je afglijden
en versoepel je lichaam.
We zijn een laagdrempelige studio en
bieden yoga aan voor iedereen tussen
5 en 99 jaar. Actieve en passieve
vormen, sportieve of meditatieve vormen.
Je kan het zo gek niet bedenken, er is
altijd een yogastijl die bij jou past.

Pilates
Yogalates
Fitbarre
Yin aerial yoga

NIEUW!
LOTTETLOS
SWEATER!

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Kapelsesteenweg 318, 2930 Brasschaat | deyogastudiobrasschaat@outlook.com | www.deyogastudio.be

HOROSCOOP

Wij renoveren
uw huis naar
uw thuis!
Smijt die oude wimperkruller maar in de vuilbak en kies
voor gezonde, natuurlijke en volle wimpers.
Inlei is het enige merk op de markt dat - dankzij
wetenschappelijke studies - het bewijs heeft dat de
natuurlijke wimpers tot 24%
dikker en voller worden
en dit al na maximaal drie
behandelingen.
De wimpers worden gelift,
gekleurd en dan worden
er fillers opgelegd die
opgenomen worden tot
in de wortel.

Januari geeft je de ruimte
Ram 21-03/20-04

Van dakwerken tot vloeren
en van loodgieterij tot
totaalrenovatie. Wij werken
volgens uw budget.
Dus neem eens vrijblijvend
contact met ons op!

Dankzij je ambitieuze en strijdlustige karakter
zal je de grootste moeilijkheden overwinnen
en er vele kostbare ervaringen bij krijgen.

Stier 21-04/20-05

Vraag nu vrijblijvend
een offerte aan!

Zaakvoerder Nauwelaers Stefan
Groene Wandeling 29, ‘s Gravenwezel
+32 499 29 45 23 | info@rsjprojects.be
Voor meer info: www.rsjprojects.be

Follow us on
Facebook & Instagram

Steenbok
Wees niet
onverschillig
en help
mensen in
nood.

Je hebt sterk de behoefte om je huis op te
knappen. Begin niet halsoverkop, maar
bereid je goed voor. Zo voorkom je dat je
straks dingen twee keer kunt doen.

Tweelingen 21-05/20-06
De Tweeling kan aan het begin van dit jaar
direct een erg rustige maand verwachten.
Januari zal een geschikte maand zijn om
belangrijke beslissingen te nemen.

Kreeft 21-06/22-07
Het gezin geniet van rust en harmonie. Maak
hier gebruik van en wees niet bang voor het
aansnijden van serieuze onderwerpen.
Leeuw 23-07/22-08

Maxime
Exélance Beauty
Kapelsesteenweg 62, Brasschaat | Tel: 0486/ 78. 83. 89
OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 8.45 - 16.00
Donderdag: 9.45 - 18.45 Vrijdag: 9.00 - 15.45 Zaterdag: 10.00 - 14.00

Bruist wenst alle lezers een

bruisend
nieuw jaar

Januari zal hectisch beginnen. Voor wat
betreft je carrière zul je dit jaar wel succesvol
zijn dankzij jouw ambitieuze natuur.

Maagd 23-08/22-09
Aan het begin van dit jaar zal je geduld
moeten hebben. Het lijkt nu bijna onmogelijk
om je wensen te bereiken. Je praktische aard
helpt je om de problemen te overwinnen.
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Weegschaal 23-09/22-10
Door je hoge werktempo heb je geen tijd voor
je liefste en het is dus geen wonder dat je met
een gebrek aan vertrouwen te maken gaat krijgen.
Alles kan echter rustig worden opgelost.
Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt veel ambitie en dat is goed, maar
vertoon geen obsessief gedrag. Je mag de lat
hoog leggen, maar probeer wel rekening te
houden met de beschikbare tijd.
Boogschutter 23-11/21-12
Er zijn enkele interessante nieuwe
opdrachten op het werk, maar jij bent
natuurlijk niet de enige die daarop aast.
Maak snel, maar bedacht, je keuze.

Steenbok 22-12/20-01
Wees niet onverschillig en help mensen in
nood. Wanneer je je down voelt, zullen ze je
zeker terugbetalen.

Waterman 21-01/19-02
Op het werk ontstaat een onverwachte situatie
waar je geen invloed op hebt. Jouw kwaliteiten
zorgen voor een passende oplossing.

Vissen 20-02/20-03
Alleen jij kent je conditie het beste. Laat
niemand je dwingen. Je hoeft niet alles te
controleren. Geef anderen ook de ruimte.

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Vrijgezel Egon stelt zich voor
Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start gegaan
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In januari hebben we speciale aandacht voor: Egon Brakké.

‘STA STERK IN HET LEVEN,
MAAR VERLIES NOOIT HET
KIND IN JEZELF’

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Om te beginnen wil ik tante Lea en ooms Marcel
en Rogier bedanken dat Ik in dit prachtige blad
mag komen. En dat ze mij steunen in de
zoektocht naar de ware liefde.
Dit sluit perfect aan bij wat ik heel belangrijk
vind in het leven, namelijk familie. Gezellig
samen eten, feesten en herinneringen maken.
Maar natuurlijk ook elkaar steunen in
mindere tijden. Ik ben op zoek naar
Egon
een vrouw met een soortgelijke visie.
Ik zoek een dame die spontaan maar
op de juiste momenten ook serieus
is. Samen leuke dingen ondernemen
zoals familiebezoek of lekker samen
thuis voor de buis. Qua uiterlijk heb ik
geen bepaald type voor ogen. Ik hecht namelijk
vooral waarde aan de persoonlijkheid en het
innerlijk.

in mijn winkel. Daar verkoop ik heerlijke
ambachtelijke
stamppotten
én
Indische
maaltijden. Dus je krijgt met mij het beste van
twee werelden. Naast mijn werk ga ik graag
naar de fitness en sta ik achter de draaitafel op
feesten en partijen. Eten en vooral Indisch eten
beschouw ik ook als één van mijn hobby’s.
Maar ja... zoals Ricky Risolles zegt: “Je lichaam
is een tempel, dus je moet veel
offeren.” Men beschrijft mij als
zoekt
een betrouwbare, zorgzame en
spontane jongen die graag op stap
gaat. Hier sluit ik mij volledig bij
aan. Omdat ik graag voor anderen
zorg, sociaal ben en geniet van het
leven.

Kortom: van plaatjes draaien
tot sateetjes draaien.

Wie ben ik?

LENGTE
183 CM

OGEN
BRUIN

LEEFTIJD
28 JAAR

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.
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Ik ben Egon Rionaldo Brakké. Ik ben 28 jaar oud
met een lengte van 183 cm. Ik ben zelfstandig
ondernemer en run een speciaalzaak in groente
en fruit. Behalve verse groente en fruit verkoop
ik ook veel maaltijden en rauwkost-salades. Ik
ben een Indo en deze mengelmoes zie je terug

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar egonbrakke@live.com
www.facebook.com/egon.brakke
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BRUIST/RECEPTEN

Griekse aardappelstoof
met sperziebonen
Na de waarschijnlijk overvloedige decembermaand wil je deze maand
graag iets makkelijks eten. Probeer dan dit heerlijke eenpansgerecht van
aardappels en sperziebonen in tomatensaus met een snuf kaneel en oregano.
Snel op tafel, vegetarisch, glutenvrij en heel gezond.

Met dank aan: leukerecepten.nl

3 à 4 PERSONEN - 40 MIN
INGREDIËNTEN
500 gr sperziebonen
600 tot 700 gr aardappel of
grote krieltjes (vastkokend)
1 rode ui
2 tenen knoflook
olie om in te bakken
1/2 theelepel kaneel
1 theelepel paprikapoeder
snuf oregano
500 ml tomatensaus (gezeefde
tomaten)
1/2 theelepel suiker
snuf peper en zout
handje walnoten
100 gr feta
peterselie

BEREIDING
Verwijder de uiteinden van de sperziebonen en kook ze circa
twaalf minuten in een pan met water. Snijd de aardappels in gelijke,
grote stukken of gebruik grote krieltjes en kook deze ook ongeveer
twaalf minuten. Laat de sperziebonen en aardappels uitlekken.
Snipper de ui en knoflook en fruit ze in een grote (wok)pan in een
beetje olie. Voeg de aardappels, kaneel, paprikapoeder en oregano
toe. Bak dit een paar minuutjes en voeg dan de sperziebonen en
tomatensaus toe. Voeg de suiker toe en breng op smaak met
peper en zout.
Laat de Griekse aardappelschotel nog circa 15 minuten zachtjes stoven.
Verdeel de walnoten, feta en peterselie erover voor het serveren.
Lekker met wat pitabrood.
TIP: dit recept is vegetarisch, maar je kunt er ook stukjes (vega)kip
aan toevoegen na het bakken van de ui en knoflook. Je kunt ook de
aardappels en sperziebonen niet voorkoken, maar laten garen in de
saus. Houd dan een stooftijd van circa 45 minuten aan.
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boek
van Lisa

Januari is de maand waarin
we rustig thuis genieten van
de fijne dingen in het leven.
Van elkaar, van een goed
boek en van dit bruisende
magazine. Nestel jezelf
lekker op de bank en blader
(online) door deze editie
van Bruist en puzzel mee
voor mooie prijzen.
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SodaStream
bruiswater
toestel

Staal

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je
in een ruk uit! 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!

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Ynieuwjaar. T
De oplossing van vorige maand was cadeau.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-6.
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bubbels
bruist
water
duurzaam

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 februari de oplossing
in op onze site: www.brasschaat-bruist.be
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 februari
de oplossing in op onze site: www.brasschaat-bruist.be

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

Maak kans op dit

USED CAR S

www.vanmossel.be

et ervaring !
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