
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

BRASSCHAAT JUNI 2022 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!



Wil jij graag zichtbaar resultaat, een 
persoonlijke aanpak en vind je ontspanning 

ook zo belangrijk? 

Dan ben je op het juiste adres. 

We zijn een instituut voor zowel vrouwen als 
mannen.

Volg ons op Facebook en Instagram 
voor foto’s, dagelijkse tips en promoties.

 
Wij kijken er alvast naar uit jou te 

mogen verwelkomen! 

Al onze behandelingen vind je op 
www.babor-beautyworld.be 

 baborbeautyschilde
 baborbeautyworld

BABOR BEAUTY 
WORLD SCHILDE

Turnhoutsebaan 244a, 2970 Schilde

03 384 13 31
 babor@skynet.be

WAARDEBON
Verwen jezelf en laat een tweede persoon gratis meegenieten*

*De eerste persoon betaalt € 150,-, de tweede persoon betaalt niets.

€ 150,-

INTENSIEVE-HSR ANTI AGE
Gelaats-, Hals- & Decolletéverzorging

1. Professionele huiddiagnose en vakkundig advies
2. Dieptereiniging met Hyöl en Phyto, actief voor een heldere, 

frisse teint
3. Doorbloedingsmasker om alle huidfuncties opnieuw te 

activeren
4. Elektronische peeling: verwijderen van alle dode huidcellen
5. Verwijderen onzuiverheden: zwarte puntjes, verstopte 

poriën, enz.
6. Insluizen van anti-aging serum met hoogfreqentie apparaat
7. Ontspannende gelaatsmassage
8. Aanbrengen anti-rimpel en verstevigend masker
9. Tijdens dit masker kan je genieten van een ontspannende 

voet- en onderbeenmassage
10. Afsluiten met een 24-uurscrème
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van A tot Z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN
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UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.



Bruisende lezer,

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook een 
welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje terug te doen 
en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog wel, luieren, of zijn 
we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? Je leest er meer over in 
deze nieuwste editie van Bruist, die je nu in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar pianist Wibi 
Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat meer van rust. Hoe? 
Ook dat lees je als je verder bladert. Net als de inspirerende verhalen van 
al onze bruisende ondernemers. Van luieren is ook bij hen geen sprake. 
Integendeel zelfs, zij zijn juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun 
handen uit de mouwen te steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu alvast één 
belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje met deze nieuwste 
editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook een vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
Manuela Kolkman

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel +31 647 885 009.

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.

VOORWOORD/JUNI

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

  belgiebruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Wouter Visker
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist 
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

 Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Brasschaat 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines 
die 39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Manuela Kolkman, 0477-841299
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NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hier en daar en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luilak.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
goed bij aan. Yin staat voor rust, lichaam en vrouw 
en Yang voor activiteit, geest en man. Als deze twee 
in balans zijn, kun je de drukte van de dag beter 
aan terwijl je je daarnaast goed kunt ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luilak te leven. Dat hoeft per defi nitie niet 
meteen iemand te zijn die de hele dag niks doet. 
Een luiwammes kan bijvoorbeeld vanaf zijn luie 
stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de zetel ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel? 

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Doornenlaan 18, Kapellen
winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90   |  0478 76 84 08
www.winkeler.be1 1 Renovatie Bouw & interieurs
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PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!

LAST VAN EEN GEÏRRITEERDE 
HUID IN HET GEZICHT? 
Kom dan langs bij EsthetiQ
Je hebt waarschijnlijk last van droge huid. We geven daarom graag een 
aantal verzorgingstips mee om een uitgedroogde 
huid te verhelpen. Je kan bij ons een gratis 
huidanalyse boeken om je huid professioneel 
te laten analyseren. We bepalen jouw 
huidtype en de producten die je nodig hebt 
om je huid optimaal te verzorgen. 
Wens je meer info over onze 
behandelingen of wens je er eentje te 
boeken: bel 0032 (0)3 296 82 60 of ga naar 
de website!

www.esthetiQ.be

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body washop basis 
van perzikenbloesem.Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming met de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien water resistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Zoals de naam al doet vermoeden is de 
Strandgaper van Scheldebrouwerij een 
heerlijk biertje om luierend op het strand 
van te genieten. Strandgaper is een 
sprankelende verfrissing op een zwoele dag. 
De evenwichtige smaak met het fruitige 
aroma smaakt naar meer, en insinueert 
naar zindering en gezamenlijkheid. Met een 
subtiel bittertje en de sprankelende afdronk 
is de Strandgaper een perfecte aanvulling 
op een warme zomeravond. Geniet deze 
zomer op het strand van deze goudblonde 
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.com

Doe
mee en 

win

Geniet van 
de zon! LEZERSACTIES* 

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. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

DEFINITIEF HAAR LATEN 
VERWIJDEREN? 
Professionele pijnloze lasterontharing 
met Defi nitive Plus

www.naturalbeautysalon.be

• NIEUWSTE GENERATIE LASER

• 3 GOLFLENGTES VOOR EEN ULTIEM 
RESULTAAT

• PIJNLOOS DANKZIJ DE 

GEKOELDE KOP

• GESCHIKT VOOR ALLE 
HUID- EN FOTOTYPES

• GEGARANDEERD 
RESULTAAT

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op Instagram of Facebook. Je 
vindt er niet alleen mooie foto’s maar ook tips en recepten, waarmee je 
prachtige barbecue maaltijden op tafel kan toveren!

Wij denken ook graag met je mee! Wil je bijvoorbeeld eens een OFYR 
avond organiseren met wat meer speciale producten? Bij ons kan je altijd 
terecht voor advies, pakketjes op maat, en nog veel meer.

is jouw barbecuespecialist!
Keurslager De Meulder

Specialist gerijpt Europees 
rundvlees met een groot 
assortiment vleeswaren. 

Dagverse salades en warme 
gerechten uit eigen keuken. 

En... Keurslager 
De Meulder staat bekend 

om zijn preparé!

We heten u van ganser 
harte welkom in 

onze winkel.

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

De meest creatieve ideeën voor een geslaagde barbecue vind je 
bij ons. Naast de vertrouwde barbecue klassiekers hebben wij 
ook een ruim assortiment meer exclusieve stukken: dry aged 
rundsvlees, Iberico varkensvlees, wagyu entrecote, picanha, vers 
lam, tomahawk steak,… 


Brasschaat-centrum 

Kwaliteit 
elke dag opnieuw!

Dagelijks bieden we u 
een ruim assortiment 
van vers vlees aan. 
Hier wordt door ons 

persoonlijk telkens de 
beste kwaliteit 

uitgekozen.

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

Gerijpt! 
Dry aged entrecote - gans het jaar verkrijgbaar - minimum 6 weken 
gerijpt vlees waardoor het smaakloze vocht verdwijnt, de smaak 
sterk toeneemt en het vlees malser wordt. We rijpen zelf ons 
rundvlees, vlees dat enkel afkomstig is van vrouwelijke dieren.

Bij Keurslager De Meulder kan je terecht voor gerijpt vlees van verschillende 
origines. Een greep uit onze selectie: Charolais, Salers, Aubrac, Hereford Agnus, 

Simmental, Holsteiner, Rubia Gallega, Limousin, Witblauw, Bocquillon,… 

Iberico varkensvlees
Het Ibérico-varken staat bekend als het beste en meest smaakvolle varkensras 
ter wereld en wordt daarom ook wel het ‘Wagyu’ onder de varkens genoemd. De 
Ibérico-varkens zijn alleen te vinden op het Iberische schiereiland en het ras wordt 
daar beschermd. Deze bescherming geldt zowel voor de naam als voor de volledige 
keten van geboorte tot slacht, met als doel het ras zo zuiver mogelijk te houden 
en de kwaliteit van leven en het vlees te waarborgen. Ibérico-vlees staat vanwege 
het kenmerkende zwarte hoefje ook wel bekend onder de Spaanse koosnaam 
Pata Negra. Bij Keurslager De Meulder vind je altijd een mooi assortiment Iberico 
varkensvlees!
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
De schuimkraag bij bier zorgt ervoor dat er geen 
koolzuurgasbellen ontsnappen en beschermt het bier
  tegen het binnendringen van zuurstof uit de lucht.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

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

Zorg 
op 
maat?

Heidestatiestraat 45 2920 Heide Kalmthout
Poets en strijkhuis Lemmens / Zorgassistentie Lemmens
+32 486 66 15 45  |  zorgassistentie.lemmens@telenet.be  |  03 297 67 17

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

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

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel, 
Rijkevorsel), Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, Stabroek, 
Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem
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Juna Beauty - skincare specialist & nail studio
Bij Juna Beauty, mijn salon aan huis, wil ik 
je laten binnentreden in een oase van rust 

waar we kunnen voldoen aan jouw wensen. 
Professionaliteit, kwaliteit, verzorging en 

ontspanning zijn onze kernwaarden. Tijdens 
een behandeling vind ik het belangrijk om naar 
jouw behoeften te luisteren, jouw wensen staan 

centraal.  

Volg ons ook op 
Instagram en Facebook 

voor leuke acties

 

Juna Beauty - skincare specialist & nail studio
Nieuwe trends en behandelingen ontdekken, daar 
krijg ik enorm veel voldoening van. Daarom zet ik 
hoog in op expertise en bijscholing. Regelmatig 
volg ik opleidingen want de beautysector verandert 
continu en is veel uitgebreid de laatste jaren. 

Terwijl jij tot rust komt en volledig ontspant, kijk 
ik naar de behoeften van jouw huid. Dankzij de 
natuurlijke producten van het Italiaanse merk 
Comfort Zone kunnen wij jouw huid geven wat 
ze nodig heeft. Bij Juna Beauty werken we met 
verschillende productlijnen van Comfort Zone om 
zo perfect aan te sluiten op jouw huidtype. Tevens 
bieden wij ook fruitzuur behandelingen aan, een 
intensieve peeling die celvernieuwing stimuleert. 
Deze behandeling bevordert een zichtbaar stralende 
teint met een intens verhelderend effect. De 
producten van Comfort Zone zijn vrij van siliconen, 
dierlijke derivaten, minerale olie, kunstmatige 

kleurstoffen, SLS en SLES. Ze hebben een klinisch 
bewezen werkzaamheid en zijn dermatologisch 
getest.

In onze nail studio werken we uitsluitend met de 
kwaliteitsvolle producten van Pronails. Bij Juna 
Beauty volgen we steeds de laatste trends en 
zetten we elk seizoen in met prachtige nieuwe 
kleuren. Alle producten van Pronails zijn trouwens 
100% vegan, worden niet getest op dieren en 
volledig in België geproduceerd. Tevens bieden 
wij een breed gamma aan voor thuisverzorging. 
Ik adviseer je graag hoe je jouw behandeling thuis 
kan verderzetten of help bij het vinden van het 
perfecte cadeau. 

Hopelijk heb ik je nieuwsgierig gemaakt en
kunnen we elkaar snel ontmoeten. 

Liefs, Nathalie

Nieuw in Kapellen:

Sparrenlaan 5, 2950 Kapellen  |  0472 545 464  |  nathalie@juna-beauty.be  |  www.juna-beauty.be

BRUISENDE/ZAKEN
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Flandria vaart elektrisch
COLUMN/LUTGART SMEKENS

Flandria vaart elektrisch
Het eerste schip werd in 1907 gebouwd en voer, vooraleer het in dienst van 

Flandria kwam, als vrachtschip met graan en melk tussen Antwerpen en Doel.

duurzaam oogpunt: elektrische motoren, 
toiletten die met buitenwater gespoeld worden. 
Alle comfort is aanwezig.

Een rondvaart met Flandria is de perfecte 
manier om de haven van Antwerpen en 
de Schelde op een andere manier te 
ontdekken. Inschepen gebeurt aan het 
Kattendijkdok/Londenbrug en is op 
wandelafstand van het MAS, Red Star 
Line Museum en het nieuwe Havenhuis.

Voor het jubileumjaar hebben ook nog drie 
andere schepen van de Rederij een 
bijkomende opfrisbeurt gekregen. 

Tijd om deze zomer een rondvaart 
op de Schelde te maken met 
dit prachtige milieuvriendelijk 
schip.

Lutgart Smekens

De rederij werd in 1922 opgericht 
onder de naam Interprovinciale 
Stoombootmaatschappij ‘Flandria’. Het eerste 
schip heette Flandria, een traditie die tot 
nu voortgezet wordt. Elk schip krijgt nu een 
volgnummer. De wereldtentoonstelling van 
Antwerpen in 1930 betekende een grote 
vraag naar havenrondvaarten. In de Tweede 
Wereldoorlog raakten alle 13 schepen zwaar 
beschadigd of zonken. In 1947 waren er al 
terug 12 nieuwe schepen. In de loop der 
tijd heeft de Rederij naast de toeristische 
rondvaarten meerdere veerverbindingen 
in Antwerpen verzorgd oa Hemiksem en 

Hoboken. Na succesvolle jaren ging 
Flandria gebukt onder de gevolgen van 
de coronarisis.

Flandria heeft nu een samenwerking 
met de Nederlandse rederij De 
Zilvermeeuw en wordt de ‘Z8’ 
toegevoegd.

De Z8 is het neusje van de zalm. 
Het schip is ontwikkeld vanuit een 
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BINNEN/BUITEN

DD

Ben jij klaar om de zomer te 
beginnen met een muzikale 
wereldreis in Brussel? Ga dan naar 
Couleur Café, hét urban en black 
roots muziekfestival van België dat 
plaatsvindt in het prachtige park 
naast het Atomium. Hier word je als 
bezoeker getrakteerd op de beste 
hiphop, soul, reggae, world, dub, 
pop, dance en funk, met namen als 
Black Motion, Lee fi elds en Shaggy. 
Naast de muziek zorgen ook de 
vijftig world food keukens, dance 
workshops, prachtige cocktailbars, 
dj's en fanfares voor een volstrekt 
unieke kosmopolitische vibe. Het 
Couleur Café Festival vindt dit jaar 
plaats van 24 tot en met 26 juni. 
Kijk voor meer info op 
www.couleurcafe.be.

 AGJE UIT
COULEUR CAFÉ 
FESTIVAL

FILMPJE KIJKEN
NOWHERE SPECIAL

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 
De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

John (James Norton) is een 35-jarige 
ramenwasser uit Noord-Ierland die als 
alleenstaande vader de zorg draagt voor zijn 
vierjarig zoontje Michael. John moet een 
belangrijke keuze maken, want zijn oogappel 
zal moeten opgroeien zonder ouders. Hij 
gaat daarom op zoek naar de perfecte 
familie voor zijn zoontje. Hij wordt hierin ook 
gesteund door het adoptiebureau, maar het 
perfecte gezin lijkt helaas niet te bestaan. 
Toch moet John een beslissing nemen. 
Samen met Michael ontdekt hij dat je op je 
gevoel moet vertrouwen. Gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. NOWHERE SPECIAL 
is vanaf 8 juni te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV
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Schoonheidsinstituut Gigi-M
• Ergoline 1400
• Spraytans
• Huidtype test
• Gelaatsverzorgingen Schrammek
• Zonneproducten Australiangold  
• Privé-parking, 
  dus nooit parkeerproblemen

Altijd op afspraak 0496 11 81 91  |  Rommersheide J 30 2960 Brecht
2322



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!
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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. 
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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

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkochte
Koningin Elisabethzaal, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder.” 

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.
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Psst... 
Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige 
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn. 

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?

Scan de QR-code en stuur een e-mail!

body to body… erotiek… 
happy end.

Aanraking… 

Op zoek naar een erotische baan?

Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan 
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl

Onze vip room is speciaal ingericht voor meerdere personen.
Dus ook voor onze Koppel massage, waarbij koppeltjes/
echtparen kunnen genieten van een heerlijke erotische massage 
door een of twee masseuses naar keuze (de prijs is hetzelfde). 
Echtparen die open-minded zijn en hun horizon willen 
verbreden en in zijn voor nieuwe erotische ervaringen kunnen 
dus ook bij Yu&Mi terecht.

Met speciale technieken zullen onze masseuses ervoor 
zorgen dat je iedere keer heel dicht bij een hoogtepunt komt, 
maar dit toch nog net even iets langer weet uit te stellen. 
Kom genieten!

KOPPEL MASSAGE

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

TANTRA MASSAGE

KOPPEL MASSAGE

SHOGUN MASSAGE

NURU MASSAGE

VIP MASSAGE

A� ijd genieten!

10% 
KORTING

Even heerlijk in de watten worden gelegd en alle aandacht voor 
jou. Een ontspanningsmassage is ideaal als je stress ervaart 
of gewoon wanneer je lekker wil genieten. We nemen de tijd 
en masseren in een rustig ritme, zodat je echt lekker kunt 
ontspannen. Met deze maand de volgende massage uitgelicht:

OP ONZE
 TANTRA MASSAGE 

OP VERTOON VAN EEN FOTO 
VAN DEZE ADVERTENTIE

30



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

Paul Van der Auwera is een van de weinige ambachtelijke 
klokkenmakers. Contacteer ons voor een huisbezoek en 
ophaling en perfecte reparatie van uw klok of uurwerk.

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

Klok stuk? 
• Gratis huisconsult
• Alle merken
• Gratis opgehaald en teruggeplaatst 
 met twee jaar waarborg
• Gespecialiseerd in antieke klokken

Maak nu een afspraak! 
Laat je klokje weer tikken zoals het hoort!

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Yasmien, master in beauty

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

LIPS
Met een fijne naald kan de vorm 
aangepast worden en kunnen we de 
lipkleur opfrissen door het toepassen 
van een schaduwe� ect of het volledig 
opvullen van de lippen. Er wordt 
gewerkt met zachte kleuren zodat het 
resultaat na genezing heel natuurlijk is. 

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

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

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

MESOSKINLINE
Non-invasieve mesotherapie is een 
e� ectieve en pijnloze methode voor 
het behandelen van rimpels, littekens, 
striemen en haaruitval. 
De geavanceerde meso cocktails zijn 
zeer e� ectief en verjongen de huid. 
De cocktails bevatten hyaluronzuur en 
worden op een zachte manier in de 
huid geïmplanteerd.

EYEDESIGN
Deze techniek is het zetten van 
een ultrastrakke eyeliner… Van 
het intensifiëren van de wimpers 
(of voor mannen wel eens een 
guyliner genoemd) tot een op maat 
gemaakte ‘wing’.

Yasmien Beauty Artist  |  Sparrenlaan 15, Brecht |  0497402377  |  info@yasmienbeautyartist.be  |  www.yasmienbeautyartist.be
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Bandenservice Maco  |  Heiken 3A te Brecht  |  03/313.54.55     info@maco.be  |  www.maco.be

Klaar voor de zomer?

MACO, UW PARTNER IN:
 

BANDEN NIEUW & OCCASIE
VELGEN 

UITLIJNEN
BATTERIJEN

SNEEUWKETTINGEN
RUITENWISSERS

THULE FIETSDRAGERS
THULE DAKKOFFERS & 

DRAGERS
H&R SPACERS & 

VERLAGINGSVEREN

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

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

in. Daarna grondig uitspoelen. 
Herhalen indien nodig. Voor 
een optimaal resultaat gebruik 
je vervolgens Sun Shield 
Conditioner.

De Sun Shield-serie maakt 
onderdeel uit van de 
haarverzorgingslijn van 
Keune die wereldwijd door 
professionele kappers gebruikt 
wordt.

Salon Luxx biedt jou de 
uitstekende kwaliteit van 
Keune haarproducten aan voor 
een betaalbare prijs. 
Natuurlijk met de goede service 
en een snelle levering die je 
van ons mag verwachten.

Tot ziens bij 
Sibel Esen

Wat doet Care Sun Shield Shampoo?

Waarom werkt de 
Care Sun Shield Shampoo?
Essentiële mineralen, UV-fi lters en 
actieve proteïnen beschermen en 
herstellen het haar met als resultaat: 
uitzonderlijk zijdezacht, glanzend 

haar dat je gemakkelijk 
kunt doorkammen 
en stylen. De Sun 
Shield Shampoo 

is verrijkt met 

essentiële mineralen, provitamine 
B5 en het unieke antichloorcomplex. 
Het haar wordt mild gereinigd en 
zonnebrandcrème, chloor en zout 
water worden verwijderd. Ondertussen 
wordt elke lok gehydrateerd.

Hoe de Sun Shield Shampoo 
te gebruiken?
Breng de Sun Shield Shampoo aan 
op nat haar en masseer het zachtjes 

Als je haar veelvuldig wordt blootgesteld aan de elementen dan 
tast dit de structuur, sterkte en glans van het haar aan. Ben je er 

op tijd bij, dan is deze schade prima te herstellen. 
De Sun Shield Shampoo is een ultramilde shampoo die resten 

van zonnebrandcrème, zeewater en chloor verwijdert.
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LET’S BEGIN 
THE REAL 
FLOWERS  GIN 
EXPERIENCE!

SHOP THE BOTTLE ONLINE AT
FLOWERSNGIN.COM

Botanicals:
geplette jeneverbes
1/4 citroengras
muntblaadje
Double Dutch Indian Tonic

Bereiding:
Neem een groot glas en vul met 
ijs. Giet er 5cl FLOWERSNGIN 
bij. Voeg de botanicals toe. Ruik 
en ervaar de aroma’s. Overgiet 
met de tonic.
Proef en geniet met mate!

Bij Natuurlijk Bloembinders maken we al meer 
dan twee decennia de fraaiste boeketten en 
florale arrangementen met het mooiste wat de 
natuur ons biedt. Bloemen, planten, kruiden 
en groen zijn waardevolle basisgrondstoffen 
waarmee we elke dag werken. 

In deze materialen zitten ook heel wat 
verrassende smaken verborgen, met dank 
aan moeder natuur. David Sels van Natuurlijk 
Bloembinders experimenteerde met die smaken 
en dat resulteerde in een reeks bijzondere gins 
die de seizoenen volgen.

Te koop bij Natuurlijk Bloembinders in 
‘s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 17.

LEMONGRASS
FLOWERS  GIN

Meibloemlei 6
2900 - Schoten
hallo@medilodge.be
+32 3 658 23 34

0475 829798

www.medilodge.be

In het groen en omringd door een 
team van medische professionals.
De medische en paramedische wereld speelt 
zich vaak af in een kille en afstandelijke setting. 
Ons doel is om dit te doorbreken en de patiënt
weer voorop te zetten. De geest en het 
menselijk lichaam komen het best
weer tot bloei in een serene 
omgeving. Omringd 
door een team 
professionals 
die samenwerken 
onder hetzelfde dak.

Psychologen

Huisartsen

Verpleging

Orthopedagogen

Kinesitherapeuten

Prikcentrum

Logopedisten

Meibloemlei 6
2900 - Schoten
hallo@medilodge.be
+32 3 658 23 34

0475 829798

www.medilodge.be

In het groen en omringd door een 
team van medische professionals.
De medische en paramedische wereld speelt 
zich vaak af in een kille en afstandelijke setting. 
Ons doel is om dit te doorbreken en de patiënt
weer voorop te zetten. De geest en het 
menselijk lichaam komen het best
weer tot bloei in een serene 
omgeving. Omringd 
door een team 
professionals 
die samenwerken 
onder hetzelfde dak.

Psychologen

Huisartsen

Verpleging

Orthopedagogen

Kinesitherapeuten

Prikcentrum

Logopedisten

Meibloemlei 6
2900 - Schoten
hallo@medilodge.be
+32 3 658 23 34

0475 829798

www.medilodge.be

In het groen en omringd door een 
team van medische professionals.
De medische en paramedische wereld speelt 
zich vaak af in een kille en afstandelijke setting. 
Ons doel is om dit te doorbreken en de patiënt
weer voorop te zetten. De geest en het 
menselijk lichaam komen het best
weer tot bloei in een serene 
omgeving. Omringd 
door een team 
professionals 
die samenwerken 
onder hetzelfde dak.

Psychologen

Huisartsen

Verpleging

Orthopedagogen

Kinesitherapeuten

Prikcentrum

Logopedisten

Consultatieruimtes 
beschikbaar, 

contact via mail
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FABULICIOUS  |  ‘CAUSE ALL SIZES MATTER Schoolstraat 1B, Schilde  |  0499 36 35 69
            Fabulicious.eu  |  www.fabulicious.eu

BETAALBARE TRENDY MODE IN 
ALLE MATEN (MAAT 34 T/M 48)
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Als gedreven zaakvoerder wil ik tot het uiterste gaan om uw huis te renoveren 
tot uw thuis en dit met de beste materialen en volgens ieders budget. 

Wij zijn uw aanspreekpunt voor kleine tot grote 
werken. Van uw totale renovatieproject of uw 
nieuwbouwproject. Als bouw- en renovatiebedrijf 
zijn wij kwalitatief, communicatief en 
klantgericht zeer sterk. 

Wat doen wij?
U kunt bij ons terecht voor: RSJ-Projecst

• Ramen en deuren
• Vloeren
• Gyprocwanden plaatsen
• Metselwerken
• Isolatiewerken
• Schilderwerken
• Dakwerken
• Gevelwerken

Groene Wandeling 29, 2970 ‘s Gravenwezel (Schilde)  |  +32 499 29 45 23  |  info@rsjprojects.be  |   info.cleaning@rsjprojects.be

• Grondwerken
• Totaalrenovatie
• Loodgieterij
• Elektriciteitswerken
• Bezettingswerken
• Afbraakwerken
• Alle chapewerken

U kunt bij ons terecht voor: RSJ-Cleaning

KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP

www.rsjprojects.be

VOOR NA

• Reinigen en desinfecteren van 
woningen voor verhuur

• Leegmaken van woningen na  overlijden 
of uitzetting (opslag mogelijk)

• Schoonmaak op vraag van 
huurder - verhuurder. Reinigen 
van gemeenschappelijke delen 
(kelder, garages, trapzalen, liften, 
kantoorruimtes)

• Schoonmaak van kantoorruimtes, 
particuliere woningen en restaurants

• Andere zaken op aanvraag  
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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

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

NED

BELGIE
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Luieren
is ook een
werkwoord

De zomer
in je bol vraagt

om een 
ijsje in je hand 



I Nails & Care  |  De Borrekenslei 83, Brasschaat  |  0467 05 80 14  |  www.inails-care.be

Geniet van ‘me-time’
bij I Nails & Care

Voor uw schoonheidszorgen en medische pedicure bent u bij ons
van harte welkom. Geniet van uw welverdiend rustmoment, geef uw 

nagels een nieuwe look of laat uw voeten in de watten leggen.

Tot gauw!

Manicure - Nailstyling
Pedicure - Medische pedicure

Gelaatsverzorging

Top Storage  |  Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 651 30 30  |  welkom@topstorage.be  |  www.topstorage.be

RUIMTE NODIG? 
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en 
zelfstandigen. Maar Top Storage heeft zijn storage-boxen uitgebreid zodat ook jij je spullen 

en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons. Top Storage weet als geen ander dat 
properheid één van de belangrijkste redenen is bij het kiezen van je opslagruimte. 
Ons team leidt je persoonlijk rond in onze nieuwe self-storage ruimtes zodat je er 

zeker van bent dat je juist zit bij Top Storage.

BEL VOOR EEN 

AFSPRAAK OF 

MEER INFO

 03 651 30 30

A�� �e� ��is�� a��e� vo�� ��� 
��� es�i����� �� na�u������� ���z�r��n�

Voor een professionele en deugddoende verzorging 
ben je bij Approaching Nature aan het juiste adres. 

Kom in alle rust, weg van de drukte ontspannen en genieten van 
een me-time moment. Ik sta steeds voor jullie klaar met het juiste 
advies en alle behandelingen worden afgestemd op de noden van 

de huid op dat moment. Je kan bij me 
terecht voor manicure, gellak, pedicure, 
gelaatsmassages, lichaamsmassages, 
gelaatsbehandelingen en ontharingen. 
 
Hopelijk tot binnenkort!

Ap�roa���n�
na����

bij Approaching Nature Bij Approaching Nature wordt 

gewerkt met de natuurlijke, biologisch 

gecertifi ceerde en veganistische 

producten van Organic Spa.

Maak een 
afspraak 
en ervaar 
het zelf!

Gun je huid het beste van wat de natuur te bieden heeft!

JUNI-ACTIE: 
Boek een 

gelaatsverzorging 

en krijg een gratis 
body olie cadeau!

*actie geldig t/m eind juli 

Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat  |  0478 73 52 27  |  info@approachingnature.be  |  www.approachingnature.be

43



Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar 
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en 

de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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ZAANSE SCHANS
MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER 
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum 

Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een 
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de 

molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze 
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans. 

Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven 
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is, 
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo 
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder 

ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan 

je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld 
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en 

houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing in op 
onze site: www.brasschaat-bruist.be.
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Betrouwbare auto's met ervaring !
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