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In elk seizoen 
genieten van je terras

ZONDER PROBLEMEN OP MAAT GELEVERD EN 
AANGEPAST AAN DE BESTAANDE SITUATIE 

‘Kwaliteit drijft boven’ luidt het gezegde. Grote merknamen staan daar als 
betrouwbare en ervaren leveranciers altijd garant voor. Maar het verschil voor 
de eindgebruiker zit hem vaak in de service van de plaatser. En dat is waar 

men bij Van Gorp Projects in Sint-Antonius-Zoersel in uitblinkt. 

Dit familiebedrijf, gespecialiseerd in zonwering, rol-
luiken, terrasoverkappingen en raamdecoratie levert 
en plaatst niet alleen kwalitatief hoogwaardige 
producten. Hun slogan ‘Al meer dan 25 jaar sterk 
in verzorgd werk’, vat de kern van de zaak perfect 
samen.

Alles voor ramen en terras.
Trends zijn er in elke sector en ook op vlak van 
zonwering is dat niet anders. Warmte buiten houden 
en veel licht binnen krijgen, is niet altijd even evident. 
Bij Van Gorp Projects heeft men hier echter de ideale 
oplossingen voor en is men mee met de recentste 
ontwikkelingen. Naast de klassieke rolluiken kunt 
u kiezen voor screens met ritstechnologie die niet 
alleen insecten buiten houden maar ook bestand 
zijn tegen windsnelheden tot 120km/u. De Panovista 
uitvoering is een esthetische oplossing voor glas-
op-glas hoekramen, zonder storende geleiders 
of kabels. Een mooi en praktisch alternatief zijn 
buitenjaloezieën. Deze houden de warmte buiten, 
maar laten licht binnen en vermijden inkijk wanneer 
het buiten donker wordt. Ook voor binnen biedt 
Van Gorp Projects het volledige gamma aan raam-
decoratie van Luxafl ex aan.

Van Gorp Projects  |  Handelslei 224, Zoersel  |  03 384 06 00  |  www.vangorpprojects.be

Een oplossing voor elk weertype.
‘Outdoor living’ is een vast begrip geworden in 
onze huidige woontrend. We willen allemaal zoveel 
mogelijk genieten van onze tuin en dit liefst in de 
meest comfortabele omstandigheden. Maar hoe 
vaak is uw barbecue met vrienden niet letterlijk 
en fi guurlijk in het water gevallen omwille van de 
onstabiele weersverwachtingen? Vanaf nu is dat 
verleden tijd dankzij een terrasoverkapping van
Van Gorp Projects. Of u nu kiest voor een simpel afdak 
of voor een volledige tuinkamer, de mogelijkheden 
zijn onuitputtelijk, net als de voordelen ervan. Zo kunt 
u bij Van Gorp Projects terecht voor een klassieke 
overkapping met acryl platen, glas of doek of voor 
een strak dak met aluminium lamellen, al dan niet 
in houtlook. 

Dankzij het familiale karakter waarin vader, moeder 
en zoon Bart Van Gorp elk hun taak hebben, bent u 
zeker van een gepersonaliseerde aanpak en service. 

Al meer dan 25 jaar sterk 
in verzorgd werk



Wij  zij n De Gele Flamingo, een online baby 
en kids concept store bij  jou in de buurt. Wij  
zij n een leuk team mama’s dat je maar al te 
graag inspireert met de leukste producten. 
Bij  ons vind je ook de grote merken, maar 

we willen je vooral onderdompelen in unieke 
producten, organische kleding en de nieuw-

ste musthaves. 
Vergeet ook zeker het ruime aanbod houten 

speelgoed niet. 

Een geboortelij st bij  ons aanmaken doe je 
makkelij k zelf online. 

Heb je toch graag wat extra advies? Maak dan 
zeker een afspraak in onze showroom. Bij  het 

samenstellen van je geboortelij st delen we 
dan graag onze eigen ervaringen. Ons doel is 
dat je een happy gevoel krij gt bij  het zien van 
je lij st en een nog blij er gevoel wanneer al die 

pakjes thuis geleverd worden!

Jouw online 
geboortelijst 

Je hoeft er niet voor buiten #handig
Je maakt je lij st zelf online aan en kan ook online alle 

spulletjes die je graag wil hebben toevoegen.  
Dat wil zeggen 24/7 items toevoegen,

wij zigen of verwij deren. Yay!

De cadeautjes worden 1 keer per 1 à 2 weken gratis thuis 
geleverd. Extra cocoon time for you! 

Geen aankoopverplichting
Yes! Er is geen enkele aankoopverplichting, 

behalve op de items die je gereserveerd hebt. 
Reserveren kan je trouwens ook makkelij k 

zelf met één klik op de knop!

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

Dagelij ks lanceren we de nieuwste toppertjes voor jouw 
kleine fl amingo, die jij  snel kan toevoegen aan je geboorte-
lij st. Zelfs na je bevalling kan je zo je lij st continu updaten!

10% CADEAU 
BIJ  AFSLUIT

www.degelefl amingo.com
De Gele Flamingo 
Ruiterij school 14 
2930 Brasschaat

geboortelijst@degeleflamingo.com
+32 468 45 31 51 
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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,

Heb je dat ook weleens, het gevoel dat de tijd vliegt? We zitten 
alweer in april. De eerste maanden van dit jaar lijken voorbij te 
zijn gevlogen. We kijken ernaar uit om te genieten van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. Het mooie weer is wat ons betreft meer 
dan welkom. Zo heerlijk als je alles langzaamaan weer in bloei ziet 
staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar buiten verplaatst.

Voor deze nieuwste editie van Bruist hebben heel wat nieuwe 
én bekende ondernemers hun bruisende verhaal met ons 
gedeeld. Verhalen die ons blij maken en die hopelijk ook jou 
weten te inspireren. We moeten er immers met z’n allen 
samen het beste van zien te maken, want bij de pakken neer 
gaan zitten werkt alleen maar averechts.

Laten we dus kijken naar wat wél kan en mag en niet alleen 
naar het negatieve. Je zult zien dat het leven daar een stuk 
makkelijker en leuker van wordt. Elke dag is weer een nieuwe 
start en het leven is en blijft een feestje. Je moet alleen wel 
zelf de slingers ophangen!

Manuela Kolkman

winwin

Inhoud

28
We zijn alweer een maand verder. We kunnen terug naar de 
kapper en we mogen ons terug laten verzorgen bij de lokale 
schoonheidssalons. 
Zo opende ik op één maart mijn eigen schoonheidssalon 
 ‘La Principessa’ ook terug. Eindelijk!

Ik ben ontzettend blij om mijn klanten terug te verwelkomen na 
deze moeilijke tijd. 
Wat een geluk dat mijn grote passie niet stopgezet werd, FASHION.  
Als het gezicht van @fabulicious.eu koos ik voor deze look: een 
donkerblauwe jeans, slim fit, van het merk Yest met een goede 
pasvorm, gecombineerd met een blouse in een frisse kleuren-
combinatie van Friendtex. Als accessoire bij deze outfit vond ik nog 
een leuke zonnebril van Reyntjens, uit Schilde.

Het is Denim- maand bij @fabulicious.eu ,  
ER ZAL EEN PROMOTIE LOPEN OP ALLE ARTIKELEN VAN JEANS, 
DAMES EN HEREN: 2+1 GRATIS!
Goedkoopste artikel gratis van 5 april t.e.m. 25 april enkel in de 
winkel.

Ik heb alvast mijn outfits gekozen, deze vind je ook terug op mijn 
Instagram. Ik ben benieuwd naar jullie keuze! 
Je mag me gerust je nieuwe fashionlook doorsturen naar mijn 
Instagram @raniivdb
Je mag me ook altijd vragen om tips en tricks, want die geef ik je 
graag!
Het liefste dat ik doe, is mijn fashion obsessie delen met jullie!

Liefs, Ranike
Fotograaf:        Shootyou.be  |  www.shootyou.be

Schoolstraat 1B, Schilde  |  0499 36 35 69
            Fabulicious.eu  |  www.fabulicious.eu
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GENIET VAN 
HET ZONLICHT 

OP JE HUID

ZYXWV
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BRUIST/BODY&MIND

Heb je behoefte aan een energieboost? Op www.belgiebruist.be vind je diverse ondernemers die 
overheerlijke seizoensproducten in hun assortiment hebben.

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en zijn 

uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze bruisende tips.

dag voldoende water te drinken. Krijg je dagelijks 
zo’n anderhalf tot twee liter water binnen? Dan heb je 
genoeg energie om heel de dag actief te zijn.

Sla nooit je ontbijt over
Het brengt je spijsvertering op gang en geeft je 
lichaam de brandstoffen om goed te functioneren. 
Een goed ontbijt zorgt voor een betere concentratie, 
een opgewekt humeur en je hebt geen behoefte aan 
calorierijke tussendoortjes om je dip halverwege de 
ochtend te verhelpen. 

Vers, gevarieerd en gezond eten is het hele jaar 
belangrijk. In het voorjaar zijn we na de winterse kost 
toe aan overheerlijke lentegroenten en voorjaarsfruit. 
Zo kun je weer volop genieten van asperges, broccoli, 
rabarber, tomaten, aardbeien, waterkers, sla en 
paprika. Deze seizoensproducten zitten boordevol 
vitamines en mineralen die ervoor zorgen dat je je 
gezonder en fi tter voelt. Dus, zet het voorjaar op je 
menu en ga energiek de lente in!

De lentekriebels 
komen weer tevoorschijn

Geef je lichaam na de koude winter een energieboost. 
Ga in het voorjaar lekker naar buiten - als het even 
kan zonder jas - om te wandelen, fi etsen of joggen. 
Adem  die overheerlijke voorjaars lucht in en geniet 
van het zonlicht op je huid dat zorgt voor de aanmaak 
van vitamine D. Je kunt ook het voorjaar in huis 
halen. Zet na het opstaan je ramen wijd open en laat 
de lentegeur je huis verfrissen. Zet voorjaars bloemen 
neer en je ruikt en voelt de frisheid.

Begin elke dag met beweging
Doe tien minuten rek- en strekoefeningen of ga 
touwtjespringen. Je activeert je bloedsomloop en je 
lichaam maakt endorfi ne aan. Dit hormoon maakt 
je niet alleen blijer, maar geeft je ook de energie om 
jouw dag fi t te beginnen.

Drink voldoende water
Drink meteen bij het opstaan je eerste glas water. Doe 
je lichaam een groot plezier en laat dat kopje koffi e 
nog even staan. Leer jezelf aan om verspreid over de 

8



SNEL EN ZORGELOOS 
VERHUIZEN?

Al meer dan 75 jaar zorgen wij voor uw verhuizing. Of het nu gaat om grote 
of kleine vracht, wij kunnen u altijd helpen. Wenst u snel een verhuizing gerealiseerd 

te hebben? Persoonlijke, snelle service staat bij ons hoog 
in het vaandel en altijd voorop!

WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE

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

Bandenservice Maco  |  Heiken 3A te Brecht  |  03/313.54.55     info@maco.be  |  www.maco.be

Klaar voor het voorjaar?

MACO, UW PARTNER IN:
 

BANDEN NIEUW & OCCASIE
VELGEN 

UITLIJNEN
BATTERIJEN

SNEEUWKETTINGEN
RUITENWISSERS

THULE FIETSDRAGERS
THULE DAKKOFFERS & 

DRAGERS
H&R SPACERS & 

VERLAGINGSVEREN
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   Lente, fijn
 dat je er bent!

 

win

MET SMAAK GENIETEN
De rosé mag weer koud gelegd 
worden, want die is ook gewoon 
lekker op jouw eigen terras.
Deze rosé met iets meer smaak 
en kruidigheid maakt ieder 
voorjaarsdiner compleet.
De Estate Blush laat zich 
omschrijven als droog,
fris en fruitig. Prijs: € 8,50. 
Bestellen of meer informatie 
via www.wijnwinkellenord.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
handige rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 

Deze stevige rugzak van

duurzaam materiaal heeft

een ritsvak aan de voorkant

en stabiele draaghengsels.

Ideaal om al jouw spullen

veilig in mee te nemen.

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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WAAN JE EVEN IN DE TROPEN
De Amazonia geurkaars - bergamot, groene thee, atlasceder - heeft een 

mondgeblazen opalineglas met turquoise, blauwe en bruine glazen 
confetti. De Mayumbe geurkaars - kaneelhout, zwarte peper, galbanum - 

is door glaswerkers gemaakt, bezaaid met kleuren variërend van 
eendblauw tot saffraangeel. Elk glas is uniek omdat de kleur op een 
willekeurige manier in het glas is ingebracht, ter herinnering aan de 

levendige kleuren van het oerwoud dat het belichaamt.
Onder andere te koop bij www.meijswonen.com.

SHOPPING/NEWS

   Lente, fijn
 dat je er bent!

SHOPPING/NEWS

MET HET HELE SPUL OP STAP
De Makki Load van Gazelle is een bakfi ets waar jij én je kinderen elke keer 

weer met veel plezier gebruik van maken. De Maxi Cosi adapter en de adapter 
voor een kinderzitje zorgen ervoor dat het hele kroost mee kan. En met de 

regenhuif en de afdekhoes is de fi ets beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. www.gazelle.nl.

Like de Facebookpagina van België Bruist en van het magazineuit 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

 van België Bruist en van het magazineuit jouw regio.  Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

PROEF DE ZON
Zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen maakt Pinkyrose het 

verschil tussen een gewoon drankje en een superieure limonade of 
cocktail. Drink Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & 

Orange direct gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl.
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BRUIN ZONDER ZON
Hawaiian Tropic heeft een nieuwe sunless 

tan range gelanceerd in Nederland en 
België. De tan milk smeert als een 

bodylotion en dankzij de heerlijke tropische 
geur onderscheidt deze zelfbruiner zich van 
andere zelfbruiners. Smeer dagelijks voor 
een natuurlijke en gezonde glow. Perfect 

om dat zomerse gevoel al in huis te halen.
www.hawaiiantropic.com.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.
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AUTHENTIC BELGIAN BARBER 
& WELLNESS FOR MEN

AUTHENTIC BELGIAN BARBER 
& WELLNESS FOR MEN

Jurgen Mariën (34) was van kleins af gebeten 
door de kappersmicrobe. 
Als 16-jarige begon hij zijn loopbaan in het 
kapsalon van zijn moeder en sinds 2016 baat hij 
zijn eigen barbershop uit in het bruisende centrum 
van Sint-Antonius Zoersel, bij Antwerpen.

Een echte, authentieke barbier, enkel voor 
mannen
Jurgen en zijn medewerkers verzorgen je herensnit 
tot in de puntjes: kort of lang haar, klassiek of 
modern, een skin fade, een old school kapsel in 
fi fties of sixties stijl, alles is mogelijk.

Snorren & baarden
Wil je je snor en baard op een professionele manier 
onder handen laten nemen? Wij modelleren ze 
in de gewenste vorm en lengte. Voor je haar- en 
baardverzorging thuis geven we advies op maat 
en hebben we de nodige producten in huis die 
perfect bij je passen

Hot towel shave, pure wellness voor mannen
De absolute wellness sensatie voor mannen is toch 
wel de ‘hot towel shave’: een scheerbeurt volgens 
de regels van de kunst. Met warme doeken, goede 

scheerzeep, een scheerbeurt met scheermes en 
de perfecte verzorging achteraf.

Gemoedelijke sfeer
Bij Jurgen’s Classic Barbershop word je onder-
gedompeld in de sfeer van de jaren 50 en 60. 
Goede muziek, een pintje, koffi e of iets sterkers 
en een toffe babbel in een gezellig,
authentiek kader.

WIJ WERKEN ENKEL OP AFSPRAAK OM 
ONZE KLANTEN OPTIMAAL TE KUNNEN 
SOIGNEREN!

Jurgen's Classic Barbershop  |  Handelslei 120, Zoersel  |  0032-3-3364861  |  www.jurgens-barbershop.optios.net

kapsalon van zijn moeder en sinds 2016 baat hij 
zijn eigen barbershop uit in het bruisende centrum 
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DITJES/DATJES

        Bruisend van energie de lente in!
        Net zoals mensen hebben goudvissen licht nodig om hun
   mooie kleurtje te krijgen en te behouden.
        Met een plant op je bureau kun jij je 10% beter
   concentreren. En het is gewoon gezellig natuurlijk.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april
 Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw rots in
   de branding in het zonnetje te zetten.
  Zing! Vrolijke muziek zorgt voor ontspanning en
     zingen kan je helpen om je bruisender te voelen.
        Eenzaamheid is schadelijker voor je gezondheid dan roken.
Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je moeder een lief 
 berichtje sturen of een praatje maken met een grappige
     collega. Zo krijg je snel weer nieuwe energie.
 Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft een positief
effect op je lichamelijke én geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

ZYXWV

UTSRQPO
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Sint Lenaartsebaan 115, Malle
info@interieurpuntRenders.be

0032 3 290 36 50
www.interieurpuntRenders.be

#tipvanElien! 
JAPANDI
De Japandi interieur stijl is een 
mix van Japans- en Scandinavisch 
design, een (im)perfecte 
combinatie.  De look en feel van 
de Japandi stijl is minimalistisch, 
rustgevend en warm met invloeden 
uit de Wabi Sabi trend. Het Japanse 
interieurdesign staat bekend 
om zijn elegantie, het is puur en 
functioneel. Scandinavisch is 
decoratiever, zij maken de ruimte 
knus en gezellig met lichte houten 
materialen, weliswaar in een sobere 
versie.
Deze combinatie ook eens bij 
je thuis proberen? Kom alvast 
informeren in de winkel of boek een 
kleuradvies om je thuis bij te staan!

alle raamdecoratie, 
verf, behang, 

tapijten (op maat), 
interieurdecoratie, 

kleuradvies 
aan huis en 

interieuradvies
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VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 

VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 
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van Nederland en het Belgische grens-
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van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
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COMPLEET THEATERUITJE 
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hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 
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Turnhoutsebaan 54  •  2970 Schilde  •  03 336 53 44 
info@rozenenbottels.be  •  di - za 10.00 - 18.00 uur

       www.rozenenbottels.be

SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

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

Wij renoveren 
uw huis naar 
uw thuis!
Van dakwerken tot vloeren 
en van loodgieterij tot 
totaalrenovatie. Wij werken 
volgens uw budget.

Dus neem eens vrijblijvend 
contact met ons op!

Vraag nu vrijblijvend 
een o erte aan!

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
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Lente!
Doe als een tulp

en ga
uit je bol

Oeps! Waren
die eitjes

om te
verstoppen...

Last van lente-
kriebels?

Gewoon
terugkriebelen!
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BINNEN/BUITEN

D

Het Stripmuseum is een 
ontmoetingsplek voor alle 
stripliefhebbers. Al dertig jaar richt 
het museum de spots op de 
Negende Kunst. Aan de hand van 
permanente tentoonstellingen - die 
regelmatig vernieuwd worden - en 
een afwisselend programma van 
tijdelijke expo’s kun je er als 
bezoeker kennismaken met de 
talrijke facetten van het strip-
verhaal. Kuifje en de Smurfen 
nemen je mee naar avonturenland, 
waar de creativiteit geen grenzen 
kent. Het uitzonderlijke art- 
nouveaugebouw van Victor Horta 
geeft je bezoek een extra dimensie. 
Het Stripmuseum brengt zowel een 
hommage aan de klassiekers als 
aan het hedendaagse stripverhaal.
Kijk voor meer informatie op 
www.stripmuseum.be.

 AGJE UIT
HET STRIPMUSEUM

BINNEN/BUITEN

Charles Sobhraj is een man die midden jaren 
70 verantwoordelijk zou zijn geweest voor de 
dood van zo’n 20 jonge Westerse toeristen. 
Samen met zijn vriendin en handlanger 
Marie-Andree Leclerc pleegden ze moorden 
en andere misdaden in Thailand, Nepal en 
India. Toch weet Sobhraj steeds uit handen 
te blijven van de autoriteiten. Een jonge 
diplomaat, Herman Knippenberg, die werkt 
bij de Nederlandse ambassade in Bangkok, 
komt onverwacht in zijn web van leugens 
en misdaad terecht. Knippenberg zorgt dat 
Sobhraj één van de meest gezochte 
misdadigers wordt... THE SERPENT is
vanaf 2 april te zien op Netfl ix.

FILMPJE KIJKEN
THE SERPENT

BOEKJE LEZEN DE CODE
Terwijl de dreiging van nazi-Duitsland 
toeneemt, leren drie vrouwen elkaar onder 
moeilijke omstandigheden kennen in 
Stockholm. Signe verhuist van het platteland 
naar de grote stad, Elisabeth neemt ontslag 
na een dramatische gebeurtenis en Iris 
vlucht met haar twee zoons uit Estland naar 
Zweden. Ze treden in dienst van de Zweedse 
overheid om de gecodeerde boodschappen 
van de Duitsers te onderscheppen en te 
ontcijferen. In een tijd waarin het onmogelijk 
is te weten wie je kunt vertrouwen en waarin 
veel mannen met een dubbele moraal de 
leiding hebben, blijkt het werk van Signe, 
Elisabeth en Iris van vitaal belang.
DE CODE van Denise Rudberg is vanaf 
6 april verkrijgbaar.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEDCBA
BABYluff

Turnhoutsebaan 320, Schilde

03 501 33 11

info@babyluff.com

www.babyluff.be

Specialist in 
geboortelijsten!
Kijk op onze site 
voor meer info

Babyluff, meer Dan een winkel!

Bùho, Emil et Ida, Bonmot, Nixnut, Bebe Organic, 1+in the family, 
My little Cozmo, Long Live the Queen, New Society, Bobo Choses, Piupiuchick, Petit Bateau, Gold, 

Fub, Hvid, Yaarn, Trixie, Senger, Joolz, Bugaboo, Elodie, Liewood, Konges Slojd, Charlie Crane, 
Leander, Sebra, Oliver Furniture,...

THE ONLY TRUE LOVE IS...
2322



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.

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! 

T R O U W R I N G E N • G O U D S M E D E R I J  •  K L O K K E N M A K E R I J

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

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Voor een mooi moment! 
We zijn alweer een maand verder. We kunnen terug naar de 
kapper en we mogen ons terug laten verzorgen bij de lokale 
schoonheidssalons. 
Zo opende ik op één maart mijn eigen schoonheidssalon 
 ‘La Principessa’ ook terug. Eindelijk!

Ik ben ontzettend blij om mijn klanten terug te verwelkomen na 
deze moeilijke tijd. 
Wat een geluk dat mijn grote passie niet stopgezet werd, FASHION.  
Als het gezicht van @fabulicious.eu koos ik voor deze look: een 
donkerblauwe jeans, slim fit, van het merk Yest met een goede 
pasvorm, gecombineerd met een blouse in een frisse kleuren-
combinatie van Friendtex. Als accessoire bij deze outfit vond ik nog 
een leuke zonnebril van Reyntjens, uit Schilde.

Het is Denim- maand bij @fabulicious.eu ,  
ER ZAL EEN PROMOTIE LOPEN OP ALLE ARTIKELEN VAN JEANS, 
DAMES EN HEREN: 2+1 GRATIS!
Goedkoopste artikel gratis van 5 april t.e.m. 25 april enkel in de 
winkel.

Ik heb alvast mijn outfits gekozen, deze vind je ook terug op mijn 
Instagram. Ik ben benieuwd naar jullie keuze! 
Je mag me gerust je nieuwe fashionlook doorsturen naar mijn 
Instagram @raniivdb
Je mag me ook altijd vragen om tips en tricks, want die geef ik je 
graag!
Het liefste dat ik doe, is mijn fashion obsessie delen met jullie!

Liefs, Ranike
Fotograaf:        Shootyou.be  |  www.shootyou.beFotograaf:        Shootyou.be  |  www.shootyou.be

Schoolstraat 1B, Schilde  |  0499 36 35 69
            Fabulicious.eu  |  www.fabulicious.eu            Fabulicious.eu  |  www.fabulicious.eu            Fabulicious.eu  |  www.fabulicious.eu
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Maandag:  07.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  07.00 - 18.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  07.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  07.00 - 18.00 uur
Zaterdag:  07.00 - 17.00 uur

't Boerinneke  |  Turnhoutsebaan 147, Schilde  |  03 384 18 24

Puur genieten bij
't Boerinneke

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle 
producten, lange openingstijden, 
een toplocatie met parking, 
vriendelijkheid en goede service? 
Dan bent u bij 't Boerinneke aan 
het juiste adres. De klant is altijd 
koning bij 't Boerinneke.
U vraagt, wij draaien!

Er is een uitgebreide keuze en 
variatie aan Belgische producten 
én er wordt ook gekeken naar wat 
voor moois andere landen te bieden 
hebben.

Elk seizoen heeft zijn specifi eke 
producten, waarmee ze bij 
't Boerinneke met veel plezier en 
inspiratie aan de slag gaan. 

Wintertruffels, Belgische Leopold 
III-druiven, Hoogstraatse 
aardbeien, Hoogstraatse kersen 
en nog zoveel meer.

Proef ook zeker eens de 
ovenschotels, gezonde 
rauwkostsalades, quinoasalades 
en de lekkere boerenkost.

't Boerinneke probeert zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven 
van de nieuwe trends en zich 
daar in te verdiepen. En ook 
de klassiekers zijn blijvend. 
Zoals bijvoorbeeld bloemkool in 
bechamelsaus of peekes 
en erwtjes.

Bij 't Boerinneke vindt 
u niet alleen dagverse 
producten met het beste 
kwaliteitslabel, maar ook 
gerechten gemaakt op 
grootmoeders wijze. 

Healy is een medisch gecertifi ceerd product voor de 
behandeling van chronische pijn en vermoeidheid. 
Bijvoorbeeld voor fi bromyalgie, skeletpijn, migraine, 
slaapproblemen en voor de ondersteunende behandeling 
van psychische problemen zoals depressie en angst.

Zelf gebruik ik de Healy om te detoxen, bij verkoudheid en 
op gewicht te blijven en emotionele balans te behouden.

De Healy stuurt de juiste frequentie naar je lichaam 
en stimuleert zo je gezondheid en welzijn.
Er zijn vier edities van de Healy: Healy Gold, Healy 
Holistic Health, Healy Holistic Health Plus en de vaak 
door professionals gebruikte ‘resonance’ met 144.000 
mogelijkheden. Steeds met uitgebreidere programma’s die 
je kunt toevoegen.

Wat goed is om te weten, is dat je door mij en het team 
waar ik mee werk de nodige ondersteuning 
en training kunt krijgen. Zowel voor 
particulieren en professionals in 
België en Nederland.

Dat kan met Healy een nieuw compact draagbaar 
apparaatje ter ondersteuning van je gezondheid en 
welzijn, het is een wearable dat door zijn eenvoud 
voor iedereen toegankelijk is.

Wil jij je gezondheid 
en welzijn stimuleren?

Welbevinden Gezondheid

De Wearable voor Gezondheid · Welbevinden · Balans

Judith.vandenhoudt@gmail.com  |  0476 - 64 93 38  |  www.healyworld.net/nl/partner/Balansfactor

Balans

Wil je hier 
graag meer over

 weten? 
Je mag altijd bellen 

of mailen.

SMS of neem contact op 
voor gratis aura-analyse!
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‘IK DENK DAT 
IK WEL EEN 
EINZELGÄNGER 
WAS’

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist.

THEATER.NL

In 2019 kreeg Van Dongen de Poelifi nario - de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland - voor haar 
cabaretshow Paradijskleier. Na haar optredens en 
een televisie-uitzending werd ze bedolven onder 
de  positieve reacties. “Iedereen was laaiend 
enthousiast! Het is ook een hele vrolijke show. Een 
happening met humor en ontroering”, aldus de 
cabaretière, wiens openheid en eerlijkheid enorm 
worden gewaardeerd. 

Geen einzelgänger meer
“Ik denk dat mijn Paradijskleier zo open, spontaan 
en vrij is geworden, omdat ik al drie jaar lang drie 
keer in de week vrij leerde spreken”, vertelt Van 
Dongen. Ze doelt hierbij op de video’s en livestreams 
die ze op haar Facebookpagina publiceert. Van 
Dongen heeft daar een online gemeenschap 
opgebouwd van bijna negentig duizend volgers. Op 
haar pagina geeft ze (meestal live) meditaties en 

oefeningen, deelt ze liefdevolle inzichten en gaat ze 
gezellig in gesprek met haar volgers. “Ik denk dat ik 
wel een einzelgänger was. Nu ben ik niet meer bang 
en minder op mijn hoede. Openheid is kracht.”

Paradijskleier komt terug
De cabaretière is dan ook eerlijk als ze zegt dat ze 
het  optreden in theaters eigenlijk niet mist tijdens 
de coronacrisis. “Maar dat komt ook omdat ik al een 
jaar vrij had gepland. Het valt nu gewoon samen met 
corona. Dat wat ik mis aan overdracht, plezier en 
reacties haal ik uit mijn live Facebooksessies.”

Maar theaterfans van Van Dongen hoeven niet bang 
te zijn dat ze het podium de rug toekeert. “Vanaf 
januari 2022 ben ik weer op het podium te zien”, 
laat  ze weten. Paradijskleier gaat namelijk in reprise! 
Dan haalt ze haar afgelaste shows in en is de kans 
groot dat ze een paar extra voorstellingen speelt.

Lenette van Dongen: 
‘Openheid is kracht’

De prijswinnende show Paradijskleier van cabaretière Lenette van Dongen is niet zomaar een 
cabaretshow. Het is een lofzang op het ouder worden, tevreden zijn met jezelf en afrekenen 

met negativiteit. “Een happening met humor en ontroering”, vertelt Van Dongen.
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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 
dat geen afstotingsverschijnselen 
vertoont, in tegenstelling tot metalen 
constructies.

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

100% ceramic

 
KERAMISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE MONDGEZONDHEID       

Welkom bij

DENTALBA
Uw tandtechnisch labo bekwaam

in keramische restauraties op 
implantaten.

Gespecialiseerd in keramische 
kronen, waarmee wij u graag 

van dienst zijn.

Ook bieden wij de mogelijkheid 
voor metaalvrije dentale prothesen.

Graag adviseren wij u.

Dentalba
Tandtechnisch labratorium

Zwaantjeslei 4,
2930 Brasschaat

Guido Lambrechts
laboratoriumeigenaar

ultra-biocompatible

100% ceramic

strong

 
KERAMISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE MONDGEZONDHEID       
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RESHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk

WAALWIJK

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

“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de 
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken. 
Hij is heel gevoelig voor verse producten en vindt het 
echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar 
krijgen voor wat ze betalen.”

Waarom Sicilia Mia?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij 
ons zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant, 
onze keuken is echt anders. We werken met veel vis, 
verse hapjes en eigen koekjes bij de koffi e.”

Voor wie is Sicilia Mia?
“Iedereen is welkom bij ons. Het restaurant is 
toegankelijk voor ouderen en voor gehandicapten en 
we hebben een overdekte buitenbar. Daar kunnen 
mensen terecht voor hapjes en een drankje.”

Zin om te genieten van onze Siciliaanse 
keuken? Bestel dan bij Sicilia Mia!

“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!” 
Roxanne en Orazio runnen samen Italiaans restaurant 
Sicilia Mia. Roxanne’s vader komt uit Sicilië en ze 
besloten de keuken om te gooien naar een volledig 
Siciliaanse keuken. De menukaart is veranderd en ze 
krijgen hele goede reacties op hun gerechten. 

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

is een kunstwerk!

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant

FREE HOME DELIVERY!

Bel ons: +32 3 645 63 63

Van woensdag tot zaterdag van 17 tot 21

Zondag van 12.30 tot 20.30

STAY HOME... AND ENJOY OUR FOOD

Wijn van topkwaliteit!

WWW.DEWIJNRANK.BE

DE WIJNRANK SHOP Turnhoutsebaan 165, Schilde  |  03 435 87 57
OPEN: wo-vr van 13u tot 18u  -  zaterdag van 10u tot 18u  -  ma, di, zon- en feestdagen gesloten
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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.

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

Twaalf jaar lang woonde Ilona in Turkije. Na haar 
scheiding in 2016 kwam ze terug naar Nederland 
om samen met haar kinderen van acht en tien jaar 
oud een nieuw leven op te bouwen. Nu alles in een 
rustiger vaarwater is gekomen is ze weer 
toe aan een relatie.

Ilona heeft het normaal gesproken best 
druk met haar werk. Naast een vaste 
baan in de jeugdzorg heeft ze namelijk 
haar eigen onderneming, IM Medical 
Travel, waarmee ze medische reizen op 
het gebied van tandheelkunde, ooglasering en haar-
transplantaties verzorgt naar Turkije. “Vanwege de 
coronacrisis ligt het nu even stil, maar zodra het 
kan, ga ik er weer vol tegenaan.”

“Ik heb een vrij rustig karakter. In het begin kijk ik 
graag even de kat uit de boom. Verder ben ik direct 
en zeg ik waar het op staat, daar moet je dus wel 

Wil je reageren? Stuur dan een reactie met pasfoto naar info@immedicaltravel.com

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

tegen kunnen. Ik houd van gezelligheid, ga graag 
uit eten of ergens een drankje drinken. Stedentrips 
en vakanties zijn mijn favoriet. Maar een avondje 
op de bank hangen, vind ik ook helemaal prima.”

Wat voor eigenschappen heeft haar 
ideale man? “Hij moet langer zijn dan 
ik, ik ben 1.80 meter. En hij mag ook 
wel pit hebben. Het is fi jn als hij er leuk 
uitziet, maar het belangrijkste is dat de 
klik er is. Ik zou graag iemand hebben 
met wie ik nieuwe herinneringen kan 

maken, iemand die lief is en waarmee ik de dag 
kan doornemen. Praten over dingen die goed 
gaan, maar ook iemand die, wanneer het even 
tegenzit, de positiviteit in dingen ziet.. Iemand die 
knuffelt, warmte uitstraalt en genegenheid biedt. 
En geen nieuwe vader voor mijn kinderen, maar 
wel iemand die het goed met hen kan vinden.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Onlangs zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In april hebben we speciale aandacht voor: Ilona Benders.

LEEFTIJD 
39 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
180 CM

Ilona zoekt

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

3736



Welkom van maandag t.e.m. zaterdag in: Antwerpen - Brasschaat - Geel - Schilde - 
Sint-Katelijne-Waver - Turnhout - Vorselaar

Jouw partner naar 
een gezonder leven

Jouw gezondheid primeert. Bij Proti Balance 
stel je samen met één van onze professionele 
dieetcoaches een plan op naargelang jouw 
situatie, omgeving en haalbaarheid. Onderweg 
naar jouw doel zien we je graag regelmatig terug 
om advies te geven en vragen te beantwoorden. 
Die ondersteuning bieden we volledig gratis aan.

Ons team staat klaar voor jou 
Je vindt bij ons ruime keuze aan proteïnerijke 
voeding, snacks en supplementen, gratis bege-
leiding op maat, ook nadat je doel behaald is.

Wil jij graag veel gewicht verliezen? Zijn die laatste kilootjes er maar moeilijk 
af te krijgen? Of worstel je met zwangerschaps-kilo’s die je liever kwijt wil? 
Misschien kamp je wel met een gezondheidskwaaltje waarvan overgewicht 
een oorzaak is... Wat jouw doel ook is, Proti Balance staat voor je klaar!

Offi ciële verdeler van Concap sportvoeding & supplementen
Offi ciële verdeler van X-Nutri supplementen

een gezonder leven
Wil jij graag veel gewicht verliezen? Zijn die laatste kilootjes er maar moeilijk 
af te krijgen? Of worstel je met zwangerschaps-kilo’s die je liever kwijt wil? 
Misschien kamp je wel met een gezondheidskwaaltje waarvan overgewicht 
een oorzaak is... Wat jouw doel ook is, Proti Balance staat voor je klaar!

Iedereen is welkom: man en vrouw, jong en 
oud. Ook geschikt voor sporters (sportdieet & 
sportvoeding) en zes van de zeven dagen open.

Bezoek ons vrijblijvend of bel voor een 
afspraak: www.proti-balance.be

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

Thegelbottle

-Anti-aging behandelingen
-Micro-needling

-Micro-Dermabrasie
-Superboost -Ikari

_-Diode laserontharing-
-Dermaplaning   

huidanalyse

Nieuwdreef 2   -2170 Merksem
0468 463 821

www.chamyr.be
 

-since 1986 -

chamyr_babor

chamyr 



Specialist 
in pruiken

Onze hair-clinic bestaat al meer dan 40 jaar. Daardoor hebben wij een massa aan kennis 
en ervaring opgebouwd. Drie jaar geleden is de hair-clinic opgenomen in het concept 
van Café de Beauté. Hierdoor hebben wij het knippen van de pruiken nog kunnen 
optimaliseren. U komt dus steeds terecht bij een ervaren team. Wij hebben ervaring 
opgebouwd in pruiken, haartoevoegingen, extensions en haarprotheses.

Kom gerust langs voor gratis advies of analyse.

Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118  |  03 644 12 74  |  info@hair-clinic.be  |  www.hair-clinic.be

Unieke pruiken en haarprotheses voor haar en hem, 
Hair-clinic werkt enkel met de beste pruiken en 
haartoevoegingen voor de man en de vrouw van vandaag.

Bij ons zijn haarwerken in zowel echt haar als speciale 
synthetische vezels te vinden. Zo kunnen wij steeds een 
kwalitatieve oplossing bieden voor uw probleem.

Bij ons worden alle haarwerken vakkundig geknipt op 
maat van de klant. Zo krijgt u steeds de oplossing die 
is aangepast voor u. Dit is het grote verschil met een 
pruikenwinkel die deze ervaring niet kan meegeven.

Benieuwd? Maak dan eens een afspraak.

BELGIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

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

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.belgiebruist.be
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THUISZORGZorg op maat, 

precies hoe jij 

het wil. En dat 

bij jou thuis!

+32 486 66 15 45  |  cindy@thuisverplegingsteamjanvangils.be  |  03 210 90 90

Je oude dag beleven in je eigen omgeving, 
omringd door familie en vrienden. Zorgverleners 
die je dag en nacht kunnen bijstaan. Zorg op 
maat, precies hoe jij het wil. En dat bij jou thuis!

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!

THUISZORG die bij u past!

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

BRUISENDE/ZAKEN

4342



NIEUW

Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan 
de producten waar ze mee werken en hebben ze heel 
bewust gekozen voor REDKEN en Oway. Alle REDKEN- 
en Oway-producten zijn duurzaam en zeer zuinig in 
gebruik. Vraag ons om meer informatie want voor 
iedereen is er een passend product in het gamma.

Het is telkens een hele belevenis als je bij 
Yasmin bent geweest. Van begin tot einde 
totale ontspanning en een kapsel waar ik 
alleen maar van kon dromen. Ze luisteren 
echt naar je wensen, een plezier om naar 
de kapper te komen!

Miki

Moerstraat 6, ‘s Gravenwezel  |  03 430 68 06  |  www.n-joybyyasmin.be

PLEZIER IN 
HET KAPPEN!

ma 10.00 tot 15.00
di 09.00 tot 18.00
wo 09.00 tot 18.00
do 09.00 tot 20.00
vr 08.00 tot 18.00
Za 08.00 tot 16.00

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefonisch of via de website

4544 4544



Get in style
Schoonheid is iets heel persoonlijks

Na een professionele analyse, zullen we 
heel individueel de formules afstemmen op 
u. Dat maakt behandeling tot een exclusief 
genot met een zichtbaar eff ect.
 
In een behandeling ervaart u een 
buitengewone schoonheidsbelevenis die 
eff ectieve werkstoff en en  een absolute 
verwenfactor  met elkaar verbindt.
 
Zowel body als beauty, als afslanking 
en verzorgingen.

Daniella & Nikita

Turnhoutsebaan 12-14, Schilde
0470/80 43 83
info@style-schilde.be
www.style-schilde.be

Onze 
behandelingen

• Bodysculptor

• Hypoxi

• Contour wrap

• Body Lipolyse therapy

• Voedingsbegeleiding

• Mon amie tanning

• Verzorgingen

• Pearlsmile

• Charcoco

• Permanente ontharing

• Hyaluron pen

• Ultra sculptor

• Huidanalyse

Wil je ook witte tanden?
Cosmetisch tanden witten, medisch bleachen,... Hedendaagse 

technologieën zorgen ervoor dat de parellach nu betaalbare luxe 
is geworden die voor  iedereen bereikbaar is!

Wat is het verschil?
Medisch bleachen kan en mag enkel uitgevoerd 
worden door tandartsen. Cosmetisch tanden 
witten mag ook uitgevoerd worden door uw 
schoonheidsspecialist. Beide behandelingen en de 
daarvoor gebruikte producten zijn EU conform.

Pijnloos en eff eciënt
Cosmetisch witten van de tanden is een 
geheel pijnloze en effi  ciënte procedure. Uw 
schoonheidsspecialist heeft hiervoor ook een 
speciaal door pearlsmile uitgevoerde opleiding 
genoten. Zo kan u er voor 100% zeker van zijn dat 
de behandeling door uw schoonheidsspecialiste 
optimaal wordt uitgevoerd.

De 3 Beschikbare behandelingsopties
De 3 beschikbare behandelingsopties zijn de Pearl 
Express, De Full smile en de Pearl Smile. De full smile 
is de standaard behandeling, de Pearl Express is 
goed voor als u  niet veel tijd hebt en louter het wit 
van  uw tanden wilt onderhouden. 

De Pearl Smile 
is de meest 
uitgebreide 
behandeling 
die een verschil 
van wel 9 tinten 
kan opleveren.

Benieuwd wat Style Schilde nog meer voor je kan betekenen? 

Kijk dan eens op www.style-schilde.be

474646



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 

viersterrenhotel 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!

4948



PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

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

Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Dompel je onder in de geur 
van de lente met deze 
heerlijke body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze 
body wash van O’right bevat 
ingrediënten die de huid intens 
verzorgen en hydrateren.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

soda 
smaakje 
bruisend 
water 

bubbels 
apparaat 
lekker 
genieten

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

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

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




