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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 op de muur dan dezelfde 
uitstraling 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@fl owingart.eu
www.fl owingart.eu



Ons team is in de ti jd dat we gesloten waren 
gegroeid.  Wij - Annie, Chiara en Jenthe - 
verwelkomen onze klanten graag op een 
veilige manier. We werken nu ENKEL op 

afspraak, die u tevens online kunt maken.

In de ti jd dat we gesloten waren, zijn we een 
webshop gestart om onze klanten nog beter 
te kunnen helpen. Heeft  u geen ti jd om naar 

de winkel te komen? Dan kunt u ook een 
adviserende videocall boeken. Die werkt op 

afspraak en kunt u ook online boeken.

Intake op huidadviezen gratis!

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

Wat doen wij zoal bij Estheti Q:
- Huidadvies
- Gelaatsbehandelingen
- Wenkbrauwen
- Pedicures
- Manicures inclusief gelnagels en gellak
- Ontharingen
- Make-up

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

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

Ontdek de Beauty angel
LOOKING GORGEOUS AT CHRISTMAS!

BEAUTY ANGEL                                        30 min
Reinigen | Peeling | Serum / Masker | 
Beauty Angel licht 15 minuten | Naverzorging                                                    
€45,- / €55,-            

KUUR van 6 x met collageen vliesmasker 
van €330,- voor €297,-          €49,50 per behandeling

De 
behandeling duurt 30 min.

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

Probeer
nu aan € 45,-
met een collageen vliesmasker - i.p.v. € 55,-

Overtuigd?
• 6 BEURTEN
met een grati s luxe Goodie nu € 297,- i.p.v. € 330,-

• 10 BEURTEN
1 grati s beurt + luxe Goodie nu € 495,- i.p.v. € 550,-

De lichtt echnologie zorgt voor 
een natuurlijke huidverjonging,  
vanwege zijn positi eve impact 

op de stevigheid, elasti citeit en  
het vochtgehalte van de huid. 

Rimpels en winterdipjes worden 
gereduceerd. Geschikt voor elk 

huidtype en vrij van uv.

Acties zijn geldig mits afgifte bon t/m 30-11-2021. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.LOGO

BEELDMERK

KLEURCODE GROEN

PANTONE:  3308 C

CMYK: 85 - 38 - 53 - 62

RGB: 12 - 65 - 64

HTML: #0c4140

PANTONE: 7605 C

CMYK: 11 - 27 - 25 - 1

RGB: 228 - 194 - 184

HTML: #e4c2b8

LETTERTYPE PATROON

Chloe

Lato Regular

KLEURCODE ROZE
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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.

Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 647 885 009
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JE HUIS 
WEER ALS 
NIEUW!
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UTSRQPO

NMLKJIH

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEDCBA

BRUIST/WONEN

Wil je je woning een update geven? Op www.belgiebruist.be vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens op de schop te nemen, 
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het 

aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

Een rijkelijke beloning
• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef 

ze allemaal een kwast. Een nieuwe verfl aag
 geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee 

om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
 één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of - voor de luxe mensen 

onder ons - koop nieuwe gordijnen. Houd 
rekening met de kleur in de rest van je woning. 
Pas daarom goed op met donkere gordijnen, 
dat is slechts heel mooi als er veel licht 
binnenvalt.

• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop 
maken als je zelf wilt, maar als je het echt goed 
wilt restylen, koop je nieuwe meubels of laat je 
oude meubels opnieuw stofferen.

• Voor de fi nishing touch schaf je leuke 
accessoires aan die helemaal passen in het 
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke 
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het 
graag wilt!

Pimp je woning!

Een goede voorbereiding…
• Bedenk vooraf wat je wilt en welke stijl je aan 

wilt houden. Het is zonde van je tijd als je er
 achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is wat 

eigenlijk bij je past.
• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt. 

Controleer je bankrekening en bekijk of het 
voldoende is voor alle materialen die je aan 
gaat schaffen.

• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te 
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en

 opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de 

ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
 Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en 

de tegenovergestelde wand licht houdt,
 maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een 

objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
 resultaat is het raadzaam een professional te 

raadplegen.
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LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen   |  Tuimelaar 12  Kruisland (NL) |  (0031) 06-22831987     info@claudiamatthijssen.nl  |  www.claudiamatthijssen.nl

1. JEUGDIGE VERSCHIJNING MET MINDER RIMPELS
Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepe effectieve collageenpeptiden: 
vijftien procent meer huidelasticiteit door effectieve collageenpeptiden. Aloë vera 
gel, bloedappelextract, rozenwortelextract en groene thee-extract beschermen 
tegen de belangrijkste oorzaken van veroudering, zoals uv-straling.

2. EEN ZUIVERE EN GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIES
Bescherming tegen externe milieu-invloeden door middel van bosbesextract en 
vitamine E5. Verbeterde huidfunctie en pigmentatie met de sterk geconcentreerde 
vitaminen A, ribofl avine, niacine, biotine, C en zink als essentiële 
sporenelementen.

3. STRAKKER LICHAAM MET MINDER CELLULITIS
Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en cellulitis 
verminderen. Koper en aloë vera-gel versterken het bindweefsel.

4. KRACHTIG, GLANZEND HAAR
Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.
Koper zorgt voor normale haarpigmentatie en geeft een gezonde glans.

5. STERKE, GEZONDE NAGELS
Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. Schade aan de 
nagels wordt tot 42% gereduceerd. Zink versterkt de nagels. Uniek op de markt: 
Dubbel Complex, Complex Actief. Het actieve complex activeert de 
schoonheidsprocessen en bestrijdt tekenen van veroudering. Het combineert de 
bekendste en belangrijkste schoonheidsingrediënten in de hoogste concentratie.

De revolutionaire LR 
LIFETAKT 5in1 Beauty 

Elixir voldoet aan alle vijf 
de schoonheidswensen, en 

dat in één keer. Met 
slechts één shot per dag 

activeert een uniek 
dubbelcomplex diep de 

schoonheidsprocessen in 
het lichaam en beschermt 

preventief tegen de 
belangrijkste oorzaken van 

veroudering. Voor een 
jeugdige schoonheid van 

top tot teen op elke 
leeftijd.

Een jeugdige schoonheid op elke leeftijd
Een nieuw beautytijdperk begint: drink jezelf mooi!

LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen   |  Tuimelaar 12  Kruisland (NL) |  (0031) 06-22831987     info@claudiamatthijssen.nl  |  www.claudiamatthijssen.nl

Een jeugdige schoonheid op elke leeftijd

• Geen zoetstoffen, 
kunstmatige 
kleurstoffen, 
lactose of gluten.

• Een maandelijkse 
verpakking bevat 
30 x 25 ml 
schoonheidsshot.

Bestel nu deze unieke schoonheidselixervia de website of bel (0031) 06-22831987

via de website of bel (0031) 06-22831987
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Like de Facebookpagina van
België Bruist

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS
LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-

*LEZERSACTIES 
Like de Facebookpagina van 
Nederland 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. 

de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

CREAMY LIKEUR
Met de volle, tropische smaak van de 
Marula vruchten is Amarula likeur het 

perfecte drankje voor iedereen die van een 
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische 

smaak met tonen van chocolade en 
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met 

een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

CHEF BAKER
Kenwood introduceert de nieuwe Titanium 
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de 

bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal 
en een dubbele mengkom. Ook is het design 

aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.

www.kenwoodworld.com

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens.

DE GEUR VAN ALMERE
In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes 
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken. 

Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de 
impact van geur is voor je beleving. Naast 

huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook 
de geur van Almere weten te vangen in een 
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl      

Ontwikkel jouw eigen killer body! In 
haar boek besteedt Faya niet alleen 
aandacht aan voeding, sport en 
persoonlijke verhalen van mensen 
die haar dieet hebben gevolgd, maar 
ook aan mindset. #KILLERBODY

Doe
mee en 

win

Kleurrijke Herfst!
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Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.belgiebruist.be/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

LEZERSACTIE*
Maak kans op
een echte Levy.

LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl          

win

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

Anti-aging peeling van Perris, 
geschikt voor alle huidtypen 
voor een optimaal resultaat. 
Werkt liftend en verstevigend 
en maakt de huid gladder en 
soepeler. Fijne lijntjes worden 
minder zichtbaar. Bevat 99% 
natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 
www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

Anti-aging peeling van Perris, 

www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

Eén van Nederlands grootste online 
content creators - Levy van Wilgen 
- lanceerde onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en 
boxers in de kleuren wit, zwart en 
groen met veel leuke details. 
www.levy-store.com  TAG #LEVY

Kleurrijke
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
14



DITJES/DATJESDITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan 
helpen om je echt thuis te voelen.

   Planten helpen de luchtkwaliteit 
 te verbeteren, maar zorgen ook voor 
  een betere akoestiek.

     Met mooie kussens geef je sfeer
       aan je huis. Zo kun je de woon- of 
 slaapkamer in één keer een totaal    
 andere uitstraling geven. 
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal
       met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds
bovendien voor sfeervolle verlichting.

Uitgekeken op je slaapkamer? Met een
nieuw dekbedovertrek geef je de ruimte   
 al een complete metamorfose.
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Elke zondag open

Een kleine boetiek met 
persoonlijke service.

Vlotte damesmode van 
mooie kwaliteit en

pasvorm.
t/m maat 46 

Antwerpsestraat 47
Putte NL
demoodesjoo.nl

MAC  
Batida   
Milano
Comma
Golléhaug  
Frankwalder  
YourConcept 

13.00u – 17.00u
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Kerkeneind 13, Kalmthout  |  03 620 22 11  |  info@kalmthout.be  |  www.kalmthout.be

NIEUW 
VANAF 

SEPTEMBER

“In Kalmthout is er al een rijkelijk gevuld 
vrijetijdsaanbod, maar de ambitie om het nóg 
beter te doen, was zowel bij het bestuur als bij de 
betrokken diensten en verenigingen aanwezig”, 
licht schepen van cultuur Silke Lathouwers toe. 
“Een van onze belangrijkste doelstellingen is om het 
aanbod te verbreden naar ieders goesting en smaak. 
Door verschillende doelgroepen aan te spreken én 
te prikkelen, wil de gemeente zijn cultuuraanbod 
toegankelijk maken en de drempel verlagen. Zo 
kan iedereen die wil, oprecht genieten van cultuur 
naar zijn of haar smaak. Daarnaast willen we 
activiteiten ook structureren en centraliseren. Deze 
nieuwe vrijetijdsbrochure past perfect binnen die 
nieuwe aanpak.” De eerste ‘UiT in Kalmthout’ viel in 
september in de bus.  
Burgemeester Lukas Jacobs: “De brochure vervangt 
de activiteitenkalender op de tweewekelijkse 
nieuwsbrief van de gemeente en bundelt alle 

Sinds augustus verdeelt de gemeente Kalmthout een tweemaandelijkse vrijetijdsbrochure. 
‘UiT in Kalmthout’ bundelt alle vrijetijdsactiviteiten en past binnen de hernieuwde visie op 

cultuurbeleving vanuit het gemeentebestuur. 

GEMEENTE/KALMTHOUT

UiT IN KALMTHOUT

Kerkeneind 13, Kalmthout  |  03 620 22 11  |  info@kalmthout.be  |  www.kalmthout.be

Lukas Jacobs
burgemeester

NIEUW vanaf september: 
de tweemaandelijkse vrijetijdsbrochure

activiteiten van de eerstvolgende twee maanden. 
De brochure omvat alle activiteiten in Kalmthout 
die georganiseerd worden door verenigingen, de 
gemeente of andere initiatiefnemers. In de nieuwe 
cultuurprogrammatie krijgen verschillende culturele 
componenten elk hun eigen plaatsje. Van beeldende 
kunsten tot muziek, schilderen, cabaret: elk genre 
komt aan bod”, zegt Silke Lathouwers. “We mikken 
daarmee op een groter bereik dan ooit tevoren. 
Met het nieuwe aanbod speelt de gemeente ook 
rechtstreeks in op de noden van doelgroepen die 
de weg naar cultuur moeilijk(er) vinden. Zo worden 
onder andere programma’s op maat uitgewerkt voor 
kinderen, jongeren en gezinnen. Evengoed voorzien 
we een aantrekkelijk 
aanbod voor kwetsbare 
mensen, aangepast aan 
ieders mogelijkheden en 
interesses.”

1918



“Als kind hield ik me al bezig met iedereen mooi te maken en 

te verzorgen en dat doe ik nog steeds graag! Ik ben in Berchem 

naar school geweest bij Denise Grésiac en ben daar als beste 

afgestudeerd, daar bleek ik mijn passie te hebben gevonden.

Vervolgens heb ik 17 jaar in dienst gewerkt en uitgebreide 

kennis van de huid en bijbehorende verzorgingsproducten 

opgedaan. Tevens heb ik mij verdiept in de mogelijkheden als 

adviseur van huidverbetering. Na verloop van jaren heb ik dan 

gekozen om als zelfstandige te beginnen om me nog meer in 

mijn beroep te kunnen verdiepen.

Buiten alle klassieke behandelingen doe ik ook naaldloze 

mesotherapie (dit is het inbrengen van producten diep in 

de huid) en radio frequency (dit stimuleert de vorming van 

verstevigend collageen, dit heeft een positieve invloed op de 

uiterlijke tekenen van ouder worden, de huid wordt meer egaal).

Nieuw vanaf nu: Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma)

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oog-

leden waarbij de huid samentrekt met als gevolg dat 

rimpels minder zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor 

dat verslapte huid wordt opgespannen en de huid 

strakker wordt zonder littekens. Met een langdurig 

effect van 2 tot 3 jaar. 

Ik werk met de producten van Klapp (niet op dieren 

getest) en zij zorgen voor alle nodige opleidingen, 

waardoor ik bij kan blijven met de laatste trends.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn 

uitgebreide ervaring met de huid, persoonlijke maar 

eveneens professionele benadering, de toepassing van 

andere dan de doorsnee behandelingen. Het gebruik 

van producten van een supermerk voor de huid met 

prachtige resultaten. Kortom, reden genoeg om naar 

Chénesse Schoonheidsinstituut te komen!“

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

De beste zorg voor uw huid

bij mij in goede handen

Vanessa Wetzer  |  van Dammedreef 5, Kalmthout  |  0032-486487906  |  vanessa.wetzer@telenet.be

Vanessa Wetzer is eigenaresse van Chénesse Schoonheidsinstituut in Kalmthout. 
Hiermee is een langgekoesterde wens waarheid geworden, een eigen bedrijf als 
schoonheidsspecialiste. Ze richt zich op persoonlijke aandacht, welzijn, professionaliteit 
en eerlijk advies.

“Mensen blijven naar de salon komen door 
mijn uitgebreide ervaring met de huid”

bij mij in goede handen
“Bij mij geniet u van
rust en ontspanning

en ondergaat
u de beste 

huidverzorging”

BRUISENDE/ZAKEN

CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

Chénesse advertentie.indd   1 24/10/17   18:47
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BINNEN/BUITEN
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In 2021 worden een heleboel 
verjaardagen rond treinen gevierd. 
Een mooie aanleiding voor Europalia 
om een festival te wijden aan een 
uitvinding die de wereld danig door 
elkaar schudde en die vandaag 
opnieuw een hoofdrol lijkt te gaan 
spelen. Vanaf 14 oktober tot en met 
15 mei 2022 brengt Europalia Trains 
& Tracks, een programma dat de 
trein benadert vanuit zowel een 
hedendaags als een artistiek 
perspectief en dat draait rond vier 
elementen: impact op de 
maatschappij, duurzaamheid, tijd en 
beweging en ontmoeting en 
afscheid. Europalia werkte hiervoor 
met tientallen enthousiaste partners 
en kunstenaars aan meer dan vijftig 
artistieke projecten.
Meer info op www.europalia.eu

 AGJE UIT
EUROPALIA TRAINS 
& TRACKS

BINNEN/BUITEN

De fi lm Red Sandra vertelt het waargebeurde 
verhaal van de familie Massart, een verhaal 
dat tien jaar geleden de media en de 
publieke opinie in België en ver daarbuiten 
beroerde. In Red Sandra krijgen William en 
Olga onverwacht de diagnose dat hun enige 
dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD 
(metachromatische leukodystrofi ), een 
zeldzame spierziekte. Ze heeft nog maar 
ongeveer een jaar te leven. De wereld van 
het gezin stort vervolgens in elkaar. De vader 
weigert de hoop op te geven en gooit zich in 
een verbeten strijd tegen de farma-industrie.
RED SANDRA is vanaf 27 oktober te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
RED SANDRA

BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie 
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer 
ze met een groepje vrienden gaat 
wildkamperen, verdwijnt een van hen op 
mysterieuze wijze. Er wordt al snel 
gespeculeerd over de Nachtvorst. 
Die volgens de eeuwenoude mythe in de 
regio vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar 
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft 
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon 
van hun vriendin Britt die is verdwenen. 
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met 
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de 
waarheid nu eindelijk boven tafel? 
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is 
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.
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GFEDCBA

www.vanmossel.be

VOOR MOBILITEIT, VOOR IED EREEN

offi cieel dealer van:

Adv. 1-1 Voor Mobiliteit BRUIST BE.indd   1 07-07-2021   13:39
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WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

MERKBAAR BETER, 
STEEDS VOORDELIG!

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug •  Achteraf betalen mogelij k
*Kortingscode geldig van 1/10/2021 t/m 31/10/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

BIJ  BESTEDING VAN €50,-

WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

MERKBAAR BETER, 
STEEDS VOORDELIG!

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug •  Achteraf betalen mogelij k
*Kortingscode geldig van 1/10/2021 t/m 31/10/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

BIJ  BESTEDING VAN €50,-



Wie zich na een drukke werkweek eens goed wil 
uitleven, vindt in het Multifunctioneel Centrum 
De Biezen ongetwijfeld zijn keuze. Sporten, 
petanquen, repeteren of gewoon gezellig iets 
drinken? In de Biezen in Putte is iedereen welkom!

Op zoek 
naar een 
hobby?

Kom je ook graag 
sporten of de sfeer opsnuiven 

van het Multifunctioneel 
Centrum De Biezen in Putte? 

Spring er even binnen of 
bezoek dan zeker 

www.cafedebiezen.nl

“Mensen komen niet 
enkel om hun hobby 
uit te oefenen, maar 

ook omdat ze het hier 
fi jn vinden. Dat maakt 

me heel erg trots.”

MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, 4645 DA Putte  |  0031 164 315560  |  mfcdebiezen@gmail.com  |  www.cafedebiezen.nl

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!

We zijn de afgelopen maanden tijdens 
de lockdown fl ink aan het klussen 

geweest. En nu we weer open mogen, 
staan wij weer voor u klaar! Of het nu 

gaat om het uitoefenen van een hobby 
of gewoon gezellig wat drinken in ons 
café. We kijken er naar uit om jullie 

weer te zien!
WIST JE DAT...

De Tuimeltuin er weer is

Voor kids vanaf 3 t/m 12 jaar (onder 
begeleiding van een volwassene) is het 
gegarandeerd een superdag vol spelplezier 
en lekkere frietjes! Entree is € 8,- per kind 
inclusief frietjes.
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“HET IS EEN 
HELE MOOIE 
ROL MET VEEL 
LAGEN EN 
ZÓVEEL TE 
VERTELLEN“
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en 
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die 
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben 
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo 
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen 
beleeft het publiek de stormachtige romance 
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan 
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van 
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en 
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt 
afgewisseld met de minstens even zo woelige 
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle 
(Dominique Graanoogst). 

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘Nu moet je Lady Di gaan 
naspelen’, of: ‘Hoe ga je op haar lijken?’ Maar 

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van 
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de 

gloednieuwe musical Diana & Zonen. "Het wel en wee van een koninklijke familie 
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg 

herkenbaar", zo vertelt Brigitte aan Theater.nl

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

“Het is echt een hele 
herkenbare rol”

dat hebben we kunnen loslaten”, vertelt 
Brigitte, die haar rol deelt met collega Marlijn 
Weerdenburg. “We hebben wel een pruik op 
natuurlijk, dus je ziet wel Lady Di. Maar we 
moeten haar niet nadoen en laten vooral onze 
eigen interpretatie als moeder op de rol los.
De regisseur liet ons zoeken naar onze eigen 
invulling van Diana, dat is fantastisch”, besluit 
Brigitte opgewekt. Hierdoor zouden mensen de 
voorstelling tweemaal kunnen bezoeken om 
twee keer een andere invulling van Diana te 
zien. 

Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te 
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer 
informatie op Theater.nl.

28



Bereid je interieur voor op

de nieuwe kleuren 
voor het najaar!

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 leef- 

of werkruimte. 
Of u nu een ruimte bij u thuis 

wilt decoreren of het interieur op 
kantoor wilt opsmukken…

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

aantal tips voor je op een rijtje gezet. 

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

komen. Rood-, bruin- en koperkleurige tinten. Daarnaast zien we de natuurlijke 
tinten en materialen als blijver in het interieur, tijdens dit seizoen. Prachtige kleuren 
die je op veel verschillende manieren kan laten terugkomen in jouw interieur. Denk 

aan een mooi groot gebreide plaid op je bed, stoere accessoires, kussens en een 
wollig vloerkleed. Allemaal spullen die je heel eenvoudig per seizoen kunt wisselen.

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

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

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

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

sfeerverlichting is erg belangrijk in deze periode.

Wij verwelkomen je graag en zetten een lekkere tas koffi e klaar.
Zo kunnen wij samen bekijken hoe we jouw huis sfeervol kunnen inrichten

 in de herfstperiode.

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

www.gorlima.be

Linda, Marc en Shirly 
van Gorlima

staan voor u paraat.

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

CREËER SFEER MET
KLEUREN, TEXTUREN EN
VERLICHTING
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• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 

• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 
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1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.be
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.com

3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com

5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,-  www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.be

7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99  www.douglas.nl
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Hier worden we blij van!

1

2

3

7

6

5

1

2

4

8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.be
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.be

10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu

12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.com
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.be

BEAUTY/NEWS

Hier worden we blij van!

10

11

12

8
9

Nu we weer in de herfst zijn beland en we de zon moeten 
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren 
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van!

13
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Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 

Heilig Bloedlaan 265, Hoogstraten
+32 3 314 11 40
info@kalisto-kleding.be
      kalistokleding       kalisto.kleding
www.kalisto-kleding.be
      kalistokleding       kalisto.kleding      kalistokleding       kalisto.kleding

STEEK JEZELF IN EEN 
NIEUW, TRENDY KLEEDJE!

VANAF MAAT 44

MODE VOOR 
DAMES 
VANAF MAAT 

44 TOT EN MET 56

HERFSTOPENDEUR
VRIJDAG 8 OKTOBER  10.00-17.00 UUR

ZATERDAG 9 OKTOBER  10.00-17.00 UUR

ZONDAG 10 OKTOBER  10.00-17.00 UUR

3736



Recycle & Repair Nederland BV
Sprundelseweg 35e,  Rucphen (NL)  |  +31-165-370252  |  info@recyclerepair.nl  |  www.recyclerepair.nl

Je kunt echt
niet zonder

Vandaag 
bellen:  

binnen 24 uur 

gerepareerd

Wij bieden u service aan huis, wanneer het jou 
uitkomt! In de meeste gevallen al binnen 24 uur 
gerepareerd. Van witgoed tot tv’s. Uiteraard krijg je altijd 
een prijsopgave vooraf, zonder verplichtingen. Altijd met 
zes maanden garantie op onderdelen en reparatie!

Toch interesse in een nieuw apparaat? 
Kijk voor witgoed in onze webwinkel 
www.witgoed-rucphen.nl.

Service aan huis, wanneer het jou uitkomt! 

Direct een 
afspraak maken? 

Kijk op 
www.repaweb.nl 

of bel 
+31-165370252!

Wat repareren wij? Wasautomaten van alle merken  |  Wasdrogers  |  Condensdrogers  |  Luchtafvoerdrogers  |  Inbouwapparatuur van alle merken 
Huishoudelijke apparatuur  |  Koffi ezetters  |  Koelkasten  |  Homecinema  |  Audioapparatuur  |  Digitale ontvangstapparatuur  |  Decoders en recorders

Trimsalon Cosy Corner  |  Koningin Elisabethlaan 42, 2920 Kalmthout, België
0032-0484 99 11 31  |  info@trimsaloncosycorner.be  |  www.trimsaloncosycorner.be

Alle hondenrassen
tot in de puntjes verzorgd

Als u een betrouwbaar salon zoekt 
voor de verzorging van uw hond dan 
bent u aan het juiste adres.

Bij Nadja Malcolm wordt elke hond 
individueel ontvangen zodat deze zich 
volkomen op zijn gemak voelt. De hond 
krijgt alle aandacht die hij verdient, 
zodat wij steeds de hoogste kwaliteit 
kunnen leveren, want dat is ons 
streefdoel.

Uw hond wordt vooraf goed bekeken en 
gecontroleerd op eventuele huidproblemen. 

‘Plukhonden’ worden daartegen gecontroleerd 
of de vacht plukrijp is.

Eens de hond helemaal klaar is, mag hij bij ons 
in het salon vrij rondlopen tot zijn baasje komt. 
Hiervan wordt uw hond ontspannen en happy. 
Dit indien er geen andere honden aanwezig zijn.

Tip: Je kunt bij Cosy Corner ook terecht voor 
gratis en vrijblijvende puppygewenning.

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

0032-0484991131 

38



LOOKING/GOOD

Verzorg je
(lach)rimpels

Hydrateren
Het is belangrijk om je huid dagelijks goed te hydrateren. 
Gebruik producten die rijk zijn aan water en die ervoor zorgen 
dat de huid goed vocht vasthoudt. De huid blijft daardoor 
soepeler en zal minder snel tekenen.

Beschermen tegen de zon
Uv-straling veroorzaakt vroegtijdige veroudering. Bescherm je 
huid dus altijd tegen de zon, ook in de winter. Gebruik 
daarvoor een dagcrème met uv-fi lter.

Peeling
Het is heel belangrijk om je huid wekelijks te verzorgen met 
een peeling (scrub). Op deze manier verwijder je de dode 
huidcellen. Dit bevordert de toevoer van zuurstof aan de 
huidcellen en verbetert je teint.

Gezichtsmassage
Verwen je gezichtshuid regelmatig met een gezichts massage. 
Verdeel een hydraterende of anti-aging crème over je gezicht 
en masseer het product met je vingertoppen van beide 
handen zachtjes in de huid. Besteed extra aandacht aan de 
zones naast je neus richting je mondhoeken, onder je ogen 
en rond je mond.

Het is onvermijdelijk dat de huid kleine rimpels en lijntjes gaat vertonen. Maar je kunt wel 
iets doen om rimpels zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen. 

Verzorg daarom je huid elke dag weer goed.

Puttestraat, 43      2940     PUT TE-STABROEK        03/605 23 65
www.brildesign-ingrid.be                mail :  brildesign.ingrid@telenet.be

      OPENINGSUREN ma : GESLOTEN
    di : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  Bij voorkeur op afspraak.
    woe : 9-12:00 u. - GESLOTEN   Gesloten  op  zon- en  feestdagen.
    don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  Tijdens de schoolvakanties 
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  open vanaf  10 u. ipv 9 u.
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.

    
    
    
    
    
    
    
        
        
    
    
    

Op alle monturen
*niet cumuleerbaar met andere kortingen.-30€

-30€

Enkelzicht glazen
*niet cumuleerbaar met andere kortingen.-30€

-30€
-300€
-300€

Op alle multifocale 
glazen

*niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Op alle monturen
*niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Op alle monturen
*niet cumuleerbaar met andere kortingen.-30€

-30€

Enkelzicht glazen
*niet cumuleerbaar met andere kortingen.-30€

-30€
-300€
-300€

Op alle multifocale 
glazen

*niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Op alle monturen
*niet cumuleerbaar met andere kortingen.

(*) Voorwaarden in de winkel.Aktie  
Oktober 
2021
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“In mijn massagesalon bied ik zowel ontspannende 
massages aan als massages om klachten te bestrijden. 

Altijd met de traditionele Indonesische massagetechnieken 
als uitgangspunt.

Klanten kunnen bij mij terecht voor een traditionele 
Indonesische massage, maar ook voor scrubben, cupping, 

aromatherapie, refl ectie en gezichtsmassages. Groot 
voordeel hiervan is dat ik bij de meest uiteenlopende 

klachten hulp kan bieden.

Stress, reuma, zenuwknopen, artrose of andere klachten? 
Loop er dan zeker niet te lang mee rond, 
maar maak gewoon eens een afspraak!”

Mila Tolenaars-Gabe

Bali Massage Fijnaart | Parelstraat 17, Fijnaart | 06-17626281 | balimassagefi jnaart@gmail.com

Zorg goed
voor jezelf

En hoe kun je dat nu beter doen dan door af en toe een 
heerlijk momentje van rust voor jezelf te pakken 

en je te laten masseren?

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 MEEACTIEF MET JE MEEACTIEF MET JE MEE

Verhuizingen Meys  |  Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 653 22 11  |  info@meys.be  |  www.meys.be
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Kapsalon Blond & Donker is een heren- en dameskapsalon 
gevestigd in de gezelligste winkelstraat van Etten-Leur. 
Onze kracht is dat wij vinden dat iedereen het verdient om 
mooi te zijn. We hanteren een scherpe prijs en werken met 
en zonder afspraak. Wij zijn klantvriendelijk en hebben 
passie voor ons vak.

Het nieuwe kapsalon van Etten-Leur

De haarstylisten die werken bij Kapsalon Blond & Donker
bezitten al deze aspecten. Wij zijn vakbekwaam door onze ruim 
vij� ien jaar ervaring en onze opleiding in Antwerpen. 
Wij zijn laagdrempelig, transparant en klantgericht. Dankzij onze 
kennis bent u bij ons aan het juiste adres om de salon naar wens 
en stralend te verlaten.

Tip! Blond & Donker Top Deal: 
Knippen en uitgroei kleuren € 49,95

Naast kappersbehandelingen bieden wij ook schoonheids-
behandelingen en voedingssupplementen aan. 

HEREN
HAREN WASSEN, 

KNIPPEN EN 
STYLEN BASIC

€ 19,50

DAMES
HAREN WASSEN, 

KNIPPEN EN 
DROGEN

€ 22,50

aast kappersbehandelingen bieden wij ook schoonheids-
behandelingen en voedingssupplementen aan. 

HAREN WASSEN, 

Met en zonder afspraak! 0031 76 220 1010
Of kijk snel op de site www.blondendonker.nl We zien je binnenkort!

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 101, ETTEN-LEUR (NL) |  WWW.BLONDENDONKER.NL  | 

DAMES
PERMANENT

ALL-IN

€ 82,50

Zilverenhoeksteenweg 74, 2920 Kalmthout  |  +32479042920
Nails by palmira  |  www nailsbypalmira.be

EEN GOEDE EERSTE INDRUK MAKEN?

Zorg voor verzorgde 
handen en nagels.
Ga langs bij 
Nails by Palmira
in Kalmthout!

Nood aan een 
manicure?
Bel dan:

0479 04 29 20

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

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

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

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

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

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

PRIVATE 
SHOPPING?
Kijk dan eens 
op onze website!

Fashion met 
persoonlijkheid

FASHION

WOUW!da’s lekker!

Molenstraat 26a, Zundert (NL)  |  0031 76 597 5175
www.wouwdaslekker.nl

Wouw! da’s ‘n broodje

Kom gezellig voor een bakkie koffi e, taartje, broodje, 
ijsje of iets anders lekkers naar Wouw! da’s lekker. 



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!

4746



LEEFTIJD
59 JAAR

OGEN

GROEN

LENGTE
183 CM

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.

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve 
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de 
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn 
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk 
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteiten-
begeleider en coach, maar heb zó veel meer 
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve, 
passie en kleur, zoals ik alles in het 
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk 
als een groot toneelspel, waarin ik al 
spelend plezier mag maken.”

Dat plezier ervaart Wiljo ook achter 
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde 
ik landschappen en ook nu schilder ik nog 
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak 
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang 
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heilig-
beelden, fi ets en wandel, ga graag op vakantie 

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn 
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast 
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan 
hoor en zie je mij niet.”

Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer 
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het 

is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met 
zijn goede vrienden en voelt hij zich 
gesteund door de fans van zijn kunst. 
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan 
zou ik toch wel weer eens die arm om mij 
heen willen. Die bekende knuffel en het lief 
en leed van de wereld samen delen. Want 

houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek 
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets 
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de 
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We 
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet 
waagt, wie niet wint…”

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar wiljoh@home.nl.

Wiljo zoekt
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Vakantiekilo’s reduceren 
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 
aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Kapelsesteenweg 364, Brasschaat        03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze stijlvolle smeedijzeren 
producten zoals ramen en 
(binnen)deuren geven je 

woning, kantoor en andere (bij)
gebouwen een exclusieve look. 
Dit kan zowel in landelijke als 
in strakke, moderne woningen 

geïntegreerd worden. Wij hebben 
enkele standaardmaten in huis. 

Doch wordt 95% van onze 
bestellingen op maat gemaakt na 
professionele opmeting door één 
van onze specialisten ter zake.

Kijk op onze website voor 
meer informatie of bezoek eens 

onze showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren en ramen op maat?

Ives Meulemans 
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Ik wil gewoon dat ie het doet!
Dream PC  |  De gepaste oplossing voor jouw probleem!Wij leveren en herstellen 

computers, notebooks, 
tablets, randapparatuur, 
IP-camera's.

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

• volledige virusscan
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

Uw haar
mijn passie!

BOEK ONLINE!

Younique  |  Werf 11A, Essen
0473.50.88.41
info@kapsalonyounique.be
www.kapsalonyounique.be

Heb je een hekel aan lange 
wachttijden, drukke salons en 
een onpersoonlijke benadering? 
Dan moet je zeker eens een 
afspraak maken bij Younique.

Younique staat voor een 
gezellige, huiselijke sfeer waar 

zowel dames, heren en kinderen 
welkom zijn. Ik werk alleen,
zo krijg je telkens dezelfde

kapster, service en kwaliteit.

Maak 24/24 een afspraak via de 
website of telefonisch tijdens 
de openingsuren. Ik kijk er naar 
uit je te mogen ontvangen.

Zon & ma: 
Di:
Woe:
Do:
Vrij:
Zat:

Gesloten
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30

9:00 - 17:30/18:30 - 20:30
9:00 - 17:30
8:00 - 14:00

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

Ontdek de Thaise 
en Filipijnse keuken

Geen zin om te koken? Bij ons kun je terecht voor 
de Thaise en Filipijnse keuken! Hier kun je ook thuis 
lekker van genieten en smullen!

Bekijk ons menu online en geef 
telefonisch je keuze door of kom 
langs in de winkel!
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Noordeneind 2A, Essen
+32 499 12 44 03  |  BE 0651.552.859
info@artistiki.be  |  www.artistiki.be

Leder, ambachtelijk mooi bewerkt!Leder, ambachtelijk mooi bewerkt!
Op zoek naar iets unieks?

workshop sneakers

Ram 21-03/20-04
Haast je nergens heen. Aan het eind 
van de maand krijg je een golf van 
mentale energie. 

Stier 21-04/20-05
Onzekerheid zal u meer storen dan de 
waarheid. Daarom zou u eens eerlijk 
met uw partner moeten praten, zelfs 
als dat gesprek onaangenaam is.

Tweelingen 21-05/20-06
Er is niets erger dan om de dag ge-
haast te beginnen. Sta liever vroeg op. 

Kreeft 21-06/22-07
Verplichtingen en elke vorm van 
verwerking gaan echt snel voorbij. 
De sterren staan gunstig voor u.

Leeuw 23-07/22-08
Als het niet mogelijk is om de ernst 
van de situatie in te schatten, neem 
dan geen overhaaste beslissingen.

Maagd 23-08/22-09
'Geduld brengt rozen' zal een sterk 
effect op u hebben. Ga niet overhaast te 
werk, wacht uw moment af. 

Weegschaal 23-09/22-10
U zult zich in de aanwezigheid van 
een persoon bevinden die u sterk 
beïnvloedt. Verlies de controle niet.

Schorpioen 23-10/22-11
Laat uw omgeving u niet teveel vormen. 
Zelfs als u een overdreven mening hebt, 
blijf er bij en geef niet op, 

Boogschutter 23-11/21-12
Wordt niet verdrietig als er dingen niet 
goed gaan. U kunt niet altijd uitblinken. 

Steenbok 22-12/20-01
Denk na over uzelf en luister naar uw 
lichaam. Overschrijdt niet uw grenzen.

Waterman 21-01/19-02
U hebt veel energie en bent in goede 
conditie, als het de laatste tijd niet 
goed ging, dan zal dat nu veranderen.

Vissen 20-02/20-03
Er zijn momenten waarop u de vrijers 
voor het uitkiezen hebt, maar dezer 
dagen bent u niet zo gelukkig.

HOROSCOOP

Oktober is erg stabiel

werk, wacht uw moment af. 

23-09/22-10
U zult zich in de aanwezigheid van 

Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, Stabroek   

0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be

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

De keuken van ’t Koetshuis is 
zowel gericht op wandelaars die 
met iets kleins lekker snel terug op 
krachten willen komen of met een 
smakelijk biertje willen bijtanken, 
als op lekkerbekken die uitgebreid 
willen tafelen. Het concept? 
Eerlijke keuken, pure ingrediënten, 
wisselende suggesties en een 
ongedwongen sfeer.

Als troefkaart beschikt ’t Koetshuis 
over een rustig en ruim terras dat de 
exclusieve locatie extra cachet geeft.

Een gezellige 
oase van rust



Rijkmakerlaan 7-a  Essen - België  |  0032 (0)33159868
anne.carwash@gmail.com

OPENINGSTIJDEN maandag 12.00 - 18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 
09.00 - 18.00 uur en zaterdag 10.00 - 17.00 uur

!!NANO KRASVRIJ WASSEN!!
Onze unieke manier van Cleanen is NU ook voor u 

binnen handbereik! 
Nu een speciale actie voor interieur en exterieur reinigen! € 25,-

Kom snel langs om de ultieme ervaring te beleven!

!!NANO KRASVRIJ WASSEN!!

Heidestatiestraat 43  2920 Kalmthout  |  0032-4-85254418  |  info@schoonheidssalon-beautique.be  |  www.schoonheidssalon-beautique.beHeidestatiestraat 43  2920 Kalmthout  |  0032-4-85254418  |  info@schoonheidssalon-beautique.be  |  www.schoonheidssalon-beautique.be

Schelpheuvelstraat 5, Essen
0485/97.97.17
info@mayabalance.be
www.mayabalance.be

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetrefl exologie
Cupping 
Lichaamspakkingen

● 

●

●

●

●

●

Maya 
Balance

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

NODIG?

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

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

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Kapsalon Esli is een betaalbare 
kapsalon die kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd 
en geholpen wordt.

Toe aan een herfstcoupe?

In onze vriendelijke en huiselijke sfeer zijn 
zowel vrouwen, mannen als kinderen welkom.
U kunt bij ons terecht voor:
- verschillende soorten kleuringen
- moderne en klassiekere snitten
- opsteekkapsels voor bruilo� en, 
 feesten of communie
- brushingen

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

Kapsalon Esli

Wilt u iemand verrassen?Dan kunt u altijd even langskomen voor een leuke cadeaubon!

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 0032 034 34 80 34 | www.beautystudiounas.be

Verbetering van de huid
bij Beautystudio Uñas

De Velasmoothtechniek werkt met infrarood licht, bipolaire radiofrequentie en een bindweefsel-
massageroller. Je wordt gemasseerd met de kop van het apparaat tot de huid rood en warm wordt. 
Door de behandeling krimpen vetcellen; vet, vocht en afvalstoffen worden via het lymfesysteem 
afgevoerd en de huidelasticiteit verbetert.

Voor de aanpak van cellulitis, vetophopingen 
en huidversteviging!

VelaShape maakt gebruik van de ELOS technologie 
en wordt ingezet voor het behandelen van de 
buikzone bij mannen en cellulitis en vetophopingen 
bij vrouwen. De resultaten: drastische vermindering 
van cellulitis, centimeterverlies, huidverstrakking, 
een betere bloedcirculatie en het verminderen van 
spierpijnen. De behandeling is FDA goedgekeurd 
(oftewel zekerheid dat het werkt!). Bovendien is 
de behandeling wetenschappelijk bewezen en 
gedocumenteerd. VelaShape is wereldwijd erkend 
als de meest betrouwbare behandeling voor een 
ingrijpende fi guurverbetering, zonder snijden.

Wat zijn de effecten van de 
VelaShape-behandeling?
VelaShape is een niet-chirurgische behandeling 
om plaatselijke vetophopingen te verwijderen, de 
huid te verstevigen en cellulitis glad te strijken. 
Billen, armen, heupen, buik en ‘lovehandles’, 
oftewel geschikt voor probleemzones bij mannen en 
vrouwen. VelaShape pakt plaatselijke problemen aan.
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De  kracht 
van perfectie

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

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

Als schrijn- en algemene renovatiewerker zijn we actief 
in Antwerpen en omgeving. U kunt bij ons terecht voor 
al uw schrijnwerk en interieur, kleine dakwerken en 
voor de totaalrenovatie van uw huis.

Wij, de Colebrants, gebruiken alleen maar 
kwaliteitsmaterialen. Dit wil zeggen dat wij u een 
zeer goede garantie kunnen geven en dat u altijd het 
beste eindresultaat krijgt. Alle werken worden eerst 
tot in detail besproken, zodat er geen misverstanden 
ontstaan. Wij streven naar perfectie en hebben oog 
voor detail. Bij Colebrants wordt uw droom ook onze 
droom en deze helpen wij dan uiteraard ook graag 
te realiseren.

Op onze website vindt u enkele voorbeelden van 
realisaties die door ons gedaan zijn. Wilt u graag meer 
informatie over de diensten die wij aanbieden?
Ga dan zeker naar onze website www.colebrants.be 
of vraag een gratis en vrijblijvende o� erte aan.

Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
• Plaatsen van nieuwe sanitaire installaties, 

uitgevoerd naar uw wensen, tekeningen en/of plannen.
• Plaatsen van zonnecollectoren voor warm water en 

eventueel ondersteuning van uw verwarming.
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en 

sanitaire warm water.

Maandag: 13.00-18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00
Zaterdag: 8.00-14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14  |  vanhooydonck.bvba@skynet.be

Geniet thuis van 
uw infraroodcabine!

Gun uzelf 
de kwaliteit 
van echte 
onthaasting!

ACTIE!
Bij inlevering 

van deze 
advertentie: gratis
plaatsing van uw 
infraroodcabine.Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @BelgieBruist en @NederlandBruist

B R U I S T

Het begint te 
kriebelen om 

je huis knus
te maken

Je huis 
is geen plek, 

maar een 
gevoel

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!

www.belgiëbruist.be



PUZZELPAGINA

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 woonmaand.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

koolzuur
gas   
duurzaam 
water  

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  wuustwezel@immopoint.be

Ontdek dan binnenkort ons zonnig aanbod in Spanje 
en Cyprus en reserveer uw plaats in de zon!

Meer informatie? 
Contacteer ons via 03 240 11 99 of spring binnen in ons kantoor!

Ook zin in een zonnige toekomst?




