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Paul de Leeuw: 
 ‘Nee, ik ben nog 
 lang niet klaar’
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Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Wij gaan verhuizen!
-30% on all our pink labels in store. 

Also on top of our stocksale prices. Keep in mind no free delivery on sales.
★ WE’RE HERE TO INSPIRE YOU ★ 

Enkele stukken uit onze GROTE SALE:

Wij gaan verhuizen!

De jarenlange ervaring als styliste 

hielp mij bij het inrichten van 

Liv'in Room 121. Je vindt er unieke 

en authentieke producten met 

persoonlijkheid en karakter van over 

gans de wereld. 

Kom zeker eens langs!
Ann & team

BOHEMIAN CONCEPT STORE

OPEN: woensdag t/m zondag
van 10h tot 17h.

liv_in_room_121

Liv’in Room 121

Ruim 4000 m² 
samengebracht

in een uniek pand.
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Bruisende lezer,

Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten. Maar er zijn ook 
momenten dat je geheugen je even in de steek laat terwijl je dat juist niet wil. 
Gebeurt dat vaker dan je zou willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. 
Wat? Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het ouder worden. 
Net als het stoppen met werken trouwens. Iets wat niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend is. In ieder geval niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons 
vertelde tijdens het interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar 
zijn verhaal? Blader dan snel verder.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer verhalen die je 
aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden en zoals elke maand ook weer 
heel veel inspirerende verhalen van bruisende ondernemers uit de regio. Wie 
zijn ze? Wat doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol 
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te graag met jou.

Veel leesplezier!

Manuela Kolkman

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 0477-841299.

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.
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LEER EEN NIEUWE 
TAAL OF EEN 
ANDERE NIEUWE 
VAARDIGHEID
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BRUIST/BODY&MIND

Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan 
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren 

kan namelijk echt!

GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen 
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk 
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren. 
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen, 
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren 
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden 
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je 
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te 
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je 
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een 
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat 
heeft een positieve invloed op je geheugen.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de 
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt 
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan 
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc, 
maar super effectief! De kans is groot dat je dat 
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

Work-out voor
jouw grijze massa

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.belgiebruist.be 
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.
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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. 

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 biografieën, 
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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Knus en fi jn
november

SOUL WATER
Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt 
water. De aluminium blikverpakking 
is niet alleen licht en effi ciënt, het is 
ook nog eens de meest gerecyclede 
verpakking. Aluminium is namelijk 
eeuwig recyclebaar. De producten 
zijn minimaal verpakt en worden 
vervoerd met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk.  
nl.soul-water.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

GEEFT DE HERST JOUW GEZICHT 
OOK ZO’N DROGE HUID?
Kom dan langs bij EsthetiQ

www.esthetiQ.be

Je hebt dan 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! VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail

SHOPPING/NEWS

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

Knus en fi jn
november

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. Per verkochte fl es wordt 
er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan 
en hartstikke lekker. 

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

Doe
mee en 

win

HALLMARK 
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit 
de Moments by Marjolein Bastin 
Home Fragance collectie waan je 
jezelf in een andere wereld. De 
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of 
Dutch Coast bieden een luxe 
geurbeleving tijdens de donkere 
dagen. Exclusief verkrijgbaar 
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het 
perfecte cadeau voor iedereen die wel 
een hulpje in de keuken kan gebruiken 
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO 
combineert de eenvoud van een 
hakmolen met de prestaties van een 
keukenmachine en is hierdoor 
geschikt voor verschillende 
bereidingswijzen. 
www.kenwoodworld.com

Zwenkbare LED lampjes in RVS look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de kamers waar de licht- 

schakelaar niet bij de hand zit,zijn 
deze lampjes heel handig.  De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 

in een set à 2 stuks, inclusief 
trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Zondags open 

 
Een kleine boetiek met  

persoonlijke service. 
Vlotte damesmode van  

mooie kwaliteit en 
pasvorm. 

t/m maat 46  
 
 

  Antwerpsestraat 47 
  Putte NL 
  www.demoodesjoo.nl 

  MAC 
  ZOSO    
  Batida    
  Milano 

  Comma 
  Golléhaug   

  Frankwalder   
  YourConcept  

 13.00u - 17.00u 

LAET HET SMAKEN
DÉN BISTRO VAN DÉN BEENHOUWER!

Bij Bistro Laet Het Smaken kan je genieten van pure 
gerechten tijdens de lunch of het diner. Maar ook 
vroege vogels zijn welkom in ons restaurant voor een 
rijkelijk ontbijt. Ook hier ligt de nadruk op kwaliteit en 
pure smaken. Want  de charcuterie en salades van 
het ontbijt worden eigenhandig door ons bereid.

Bij ons geniet u van een eerlijk smaakvol stukje puur 
vlees. De selectie van het vlees begint op de boerderij 
waarna we de versnijding doen in ons eigen atelier 
om er volgens een heerlijke culinaire bereiding van 
te maken. Dit betekent dat wij vlees van de hoogste 
kwaliteit hebben. Eenvoudiger kan het niet zijn…

VOLG 
ONS OP:

RESERVEER JE TAFEL 
EN KOM GENIETEN!
Kijk online voor het gehele menu, 
de prijzen en beschikbaarheid.

Laet het Smaken |  Ekeren
Dorpstraat 26, Ekeren
+32 3 435 48 51
info@laethetsmaken.be

Dinsdag t/m Zaterdag: 
08.00-23.00

Maandag en Zondag: 
Gesloten

Ontbijt:
08.00-10.00

Keuken:
12.00-21.00

“(H)eerlijke, pure en verse 
gerechten bereid met echte 

stielkennis en vakmanschap”

1514



DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te 
maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het   
  laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, 
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet 
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien 
    erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
 social media checken op je telefoon, maar je   
  dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg   
  ontspannende bezigheid. 
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

LAST VAN 
DROOG HAAR?
Hydrateer je haar met 
ons vochtinbrengend duo 
GOLD Hydration Shampoo en Conditioner 

- €10
KORTING

N U A A N 
P RO M O P R I J S 

HAARTOOI KUYLEN
Hoevensebaan 73 
2950 Kapellen 
03 665 09 49 
www.haartooikuylen.be

PS BOEK TIJDIG JE AFSPRAAK 
VOOR DE FEESTDAGEN! 

1716



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

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

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

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

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

UW DAK, ONZE SPECIALITEIT!

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

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

HELLEND DAK

LEIEN DAK

ZINK- EN KOPERWERKEN

GEVELAFWERKING

PLAT DAK

ONZE SPECIALITEITEN!

“NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN”
1918



INFRALIGNE BRASSCHAAT
Bredabaan 824, Brasschaat  |  03 689 20 29
brasschaat@infraligne.be  |  www.infraligne.be

Jong of oud, dames of heren? Iedereen is 
welkom bij InfraLigne Brasschaat. Met onze 
unieke methode inspireren we al jaren mensen 
tot een blijvend fi tter en gezonder leven. En 
met succes! 

De combinatie van gezonde voeding en onze 
unieke infraroodcabines zorgt voor de nodige 
vitaliteit, meer energie én een betere gezondheid. 
En dat allemaal in een huiselijke, gezellige sfeer waar 
je nooit bekeken wordt en je helemaal tot rust komt. 
Een instant feelgoodgevoel, dat garanderen we bij 
InfraLigne Brasschaat. 

Reken verder op een individuele aanpak, 
gepersonaliseerd advies en maatwerk. Geen twee 
lichamen zijn hetzelfde, dat blijkt al snel uit onze 
fi guuranalyse. Of je nu meer wil bewegen, meer 
energie wil krijgen of gezonder door het leven wil: wij 
helpen graag een handje. 

Kom het zeker eens proberen, onze deuren staan 
wagenwijd voor je open. 

Sportieve groeten, Nathalie

Afslanken, fi guurcorrectie en verstevigen met gerichte programma’s.

“Met een unieke methode 
mensen inspireren tot een blijvend 

fi tter en gezonder leven”

Meer dan alleen afslankenMeer dan alleen afslanken
FIGUURANALYSE

Meten is weten. Elk 
Infraligne-programma 
begint met een 
lichaamsmeting en de 
opmaak van een haalbaar 
individueel programma.

BEWEGING

Ja, je zal ervoor moeten 
werken. De basis van 
de Infraligne-methode 
zijn leuke en gerichte 
oefeningen die je uitvoert 
in een infraroodcabine.

PROFESSIONELE 
BEGELEIDING

Je staat er nooit alleen 
voor. Een bewegingscoach 
volgt je oefeningen op 
en een voedingsspecialist 
denkt na over je 
maaltijden.

GRATIS OEFENBEURTMaak snel een afspraak. Onze personal coach zal u begeleiden door het volledige traject.

Scan
de QR-code

20



BINNEN/BUITEN

DD

Met grote namen als Kool & the 
Gang, Nik Kershaw, Amy Macdo-
nald, Axelle Red, Metejoor, Bart 
Peeters en saxofoniste YolanDa 
Brown is Night of the Proms dit jaar 
op 18 en 19 november terug in het 
Sportpaleis in Antwerpen na twee 
jaar weg te zijn geweest. En hoe! 
Het evenement mixt ook dit keer 
weer traditiegetrouw pophits die 
klassiekers zijn geworden met 
populaire klassieke muziek en 
bekoort jong en oud met gevestigde 
waarden en jong talent. “Na een 
onderbreking van twee jaar wordt 
editie 2022 een feest waarop 
niemand stil zal zitten”, belooft 
organisator Jan Vereecke.
Kijk voor meer info op 
www.notp.com.

 AGJE UIT
NIGHT OF THE 
PROMS

FILMPJE KIJKEN
CASA COCO
De Rotterdamse Pleun runt al jaren Casa 
Coco, een pension voor bezinning en rust op 
Bonaire. De Rotterdammers uit haar eigen 
kennissenkring komen graag langs voor een 
heerlijke vakantie. Dit najaar ook Pleuns 
jeugdliefde Toon die, nadat zijn vrouw heeft 
aangekondigd te willen scheiden, met een 
bevriend echtpaar meekomt om zijn 
problemen te vergeten. De twee ex-geliefden 
hebben elkaar jaren niet gezien. Doordat 
Pleun uit het niets vijftig jaar geleden Toon 
verliet, valt hij van het ene probleem in het 
andere. Vinden de twee jeugdliefdes elkaar 
weer terug? CASA COCO is vanaf 9 
november te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER 
Drie jaar geleden ontving Saga een 
dreigende boodschap over een pistool met 
negen witte kogels. Een daarvan was 
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige 
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er 
zoveel tijd verstreken dat de dreiging 
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in 
Kapellskär een zak wordt gevonden met een 
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt 
ligt een melkwit patroon. Met complexe 
raadsels geeft de dader de politie de 
mogelijkheid om het moorden te stoppen. 
Joona en Saga strijden samen om de puzzel 
op te lossen en levens te redden, maar de 
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van 
Lars Kepler is vanaf 8 november 
verkrijgbaar.

ZZYYXXWWVV
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www.vanmossel.be

Van Mossel.

Voor de
mobiliteit 
van morgen.

Adv. 1-1 Mobiliteit Morgen BRUIST BE.indd   1Adv. 1-1 Mobiliteit Morgen BRUIST BE.indd   1 11-10-2022   09:3911-10-2022   09:39
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Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij 
Ecofl ames zijn. We zijn gespecialiseerd 
in de verkoop en installatie van diverse 
soorten kachels en haarden in alle stijlen.

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u 
meer informatie? Kom bij ons langs of 
neem contact op.

Bij Ecofl ames kunt u terecht voor 
alle types kachels. 
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en 
gaskachels, hout- en gashaarden en 
elektrische sfeerverwarming.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091
info@ecofl ames.be  |  www.ecofl ames.be

Wij houden uw energie laag!
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De broers Thijs en Daan Klumpers tonen hierbij het Kerstmenu 
voor 2022 in het Kalmthoutse Brasserie de Kar. Reserveren kan 

telefonisch, via mail of aan de bar. Er is ook een vegetarisch menu.

KERSTMIS VIER JE BIJ 
Brasserie de Kar 

Huisgerookte zalm met tempura van oester 

of 

Gerookte ham van everzwijn 

***

Heldere bouillon van bospaddenstoelen 

***

Graniet van gin tonic 

***

Kabeljauw met langoustines
 

of 

Duo van haas en hert met wintergarnituur 

***

Luxe kerstdessert

Putsesteenweg 173, 2920 

Kalmthout   

+32 (0)3 295 00 50 

www.brasseriedekar.com

KERSTMIS VIER JE BIJ 
Brasserie de Kar 

Scan & 
reserveer!
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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

VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie. 
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen 
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook 
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei 
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je 
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die 
instelling heeft hij nog altijd profi jt. “Ook nu heb ik 
voor televisieprogramma's of optredens weleens 
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”, 
aldus de komiek.

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op 
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en 

Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en 
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60? 
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière. 

“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van. 
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul 

de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:  

‘Ik ben nog lang niet klaar’

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen. 
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben 
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en 
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten 
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat 
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die 
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee, 
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren 
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.

60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de 
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de 
speellijst op Theater.nl.
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Brasschaatsteenweg 274A, Kalmthout
info@winkeler.be
03 665 12 18   |  0478 61 20 04
www.winkeler.be

Ons vakmanschap staat 
garant voor succes!
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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.

Haardhout Woensdrecht
Postbaan 29  |  4645 RN Putte

+31 (0)6 41 00 65 75 
info@haardhout-woensdrecht.nl
www.haardhout-woensdrecht.nl

Haardhout Woendrecht
streeft naar een complete en 

snelle levering van verschillende 
houtsoorten aan een scherpe prijs 

en een goede klantenservice.

Bestel via de website en ik neem zo 
spoedig mogelijk contact met u op.

Op afspraak:
Dinsdag tot vrijdag vanaf 17.00 uur

Zaterdag & zondag 08.00 - 20.00 uur

Wij leveren uw bestelling
tot in de houtopslag!

Zelf ophalen kan op afspraak.

Veilig Betalen via iDEAL of Bancontact

WIJ LEVEREN 
UW BESTELLING 

TOT IN DE 
HOUTOPSLAG!

In welke
houtsoort 

bent u 
geïnteresseerd?

Bel ons!
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Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend bellen of mailen. 
03 288 82 09 of 0492 722 240 
info@seniorsolutions.be
www.seniorsolutions.be 

Dit is mogelijk met hulp in huis van Thuishulp 
Senior Solutions. Geen enkele hulp is dezelfde 
en de verhalen van mensen zijn heel persoonlijk. 
Juist daarom zetten wij ons in op persoonlijke hulp 
voor iedereen. 

Met een kennismakingsgesprek zorgen wij ervoor dat wij dit 
kunnen aanbieden met de juiste thuishulp voor uw noden. 
Een gerust gevoel dankzij Thuishulp Senior Solutions. 
• Een vaste coördinator bij u in de buurt die uw vragen 
   graag beantwoordt 
• Een kennismakingsgesprek om uw hulpvraag te bekijken 
• Persoonlijk en betrouwbaar advies en begeleiding 
• Uw vaste thuishulp is inzetbaar, van zodra u eraan toe 
   bent 
• Betaalbare en maandelijks opzegbare overeenkomst 

Onze thuishulpen doen voor u wat u niet meer 
(alleen) kan of wil. 

•  Poetsen 
•  Wassen en strijken 
•  Boodschappen doen 
•  Naar de markt gaan 
•  Een uitstapje doen 
•  Naar een belangrijke  
    afspraak gaan 
•   …. 

Wij zoeken gemotiveerde 
huishoudhulpen, 

solliciteer vrijblijvend.

vanaf heden heten wij 
Thuishulp 

Senior Solutions.

Met de juiste thuishulp 
prettig thuiswonen

Meesterkleermaker
Dave Elseviers

Hoevensebaan 219, Kapellen     +32 496 22 43 12    dave@atelier-clement.be  

 www. atelier-clement.be        atelier-clement

 CUSTOM MADE JACKETS

 CUSTOM MADE SHIRTS

 DENIM JEANS 5 POCKETS & CHINO’S

 ACCESSOIRES CUFFLINKS & TYE’S

ATELIER ENKEL OPEN OP AFSPRAAK
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BelgiëBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

BelgiëBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 408, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

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

Ons eigen rouwcentrum

Als een familie bij ons komt met een overlijden, bieden wij ook 
administratieve hulp na het overlijden aan. Zo kan de familie alle 
tijd nemen om te rouwen zonder meteen aan verschillende 
administratieve zaken te denken.

Het blokkeren of deblokkeren van de bankrekening, aangi� e 
van de nalatenschap, stopzetten van pensioenen of uitkeringen, 
stopzetten van verschillende abonnementen, verzekeringen, 
enz...

Wenst u meer informatie over alles wat met een uitvaart te 
maken hee� ? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een afspraak.

Steve 
&  Evi

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

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

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

Want uw verdriet 
is onze zorg!

Wist je dat?

Ook wanneer u reeds van 
een uitvaartzekering geniet, 
hee�  u steeds vrije keuze van 
begrafenisondernemer.

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

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

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

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

Want uw verdriet 
is onze zorg!

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
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Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. 
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. 

Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje 
gezet om de winter door te komen!

DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een 
fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van je 
favoriete thee.

VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar 
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker 
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je 
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar 
namelijk fl ink beschadigen.

DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na 
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt 
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en 
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion. 
Je huid is je dankbaar.

VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips
voor de winter

LOOKING/GOOD

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
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GRATIS THUISBEZORGING IN KAPELLEN EN ALLE BUURGEMEENTES. 

Wij leveren en bereiden dagverse oesters, mosselen, kree� en, 
krabbenscharen en verse 
kree� - en visschotels. 
Rechtstreeks uit Yerseke . 
Levering gedurende de 
weekends en op feestdagen, 
enkel bestellingen vooraf.

Voor meer inlichtingen, prijzen en bestellingen,
tel 0485 78 23 23

Feesten met Mossel Apero!
Wij kunnen ter plaatse bereiden en 
serveren met klasse

BEL: 
0485 78 23 23
om te bestellen

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

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.

Nieuwdreef 2, 2170 Merksem  |  0468 463 821  |  www.chamyr.be  |   chamyr  |   chamyr_babor

Nieuw! Voetrefl exologie
Voetrefl extherapie is een ontspannen en veilige methode, waarin niet 
alleen de klachten maar zoveel als mogelijk de oorzaak wordt aangepakt. 
Bij voetrefl exologie gaan we ervan uit dat door het lichaam energiebanen 
lopen, die onder andere eindigen in de voeten. Door impulsen te geven 
op verschillende refl exzones vindt er een stimulerende werking plaats 
waardoor de zelfhelende kracht van het lichaam geactiveerd wordt.

Meer info over al onze behandelingen vind je op 
www.chamyr.be.

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

MICRO-NEEDLING

MICRO-DERMABRASIE

SUPERBOOST 

IKARI

SOPRANO ICE LASER

DERMAPLANING Chantal & Myriam



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

Groep Alpha - opgericht in 1992 - 
groeide uit tot een makelaars kantoor 

met vier gekwalifi ceerde medewerkers. 
Het kantoor streeft naar een 

langetermijnrelatie met de klanten 
waar kwaliteit, professionaliteit 

& service centraal staan.

Groep Alpha
Bisschoppenhofl aan 305, 2100 Deurne
03 326 43 46  |  contact@groep-alpha.com
www.groep-alpha.com

Ons kantoor is geopend van:
09.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00
Woensdag 09.00 - 12.00, namiddag enkel op afspraak
Donderdag open tot 18.00
Vrijdag open tot 16.00

  Úw verzekeringsmakelaar

Onze service als onafhankelijk makelaar:

■■ analyse van uw behoeften
■■ vergelijking van de verzekeringsmarkt zowel op
 niveau van premie als voorwaarden en dekkingen
■■ onderhandelen met verzekeraars voor eventuele
 bijkomende kortingen
■■ bezorgen van een gepersonaliseerde offerte
■■ bespreking incl. uitleg over de algemene
 voorwaarden en de persoonlijke vragen
■■ persoonlijke bijstand bij schade alsook lossen wij
 uw problemen en vragen op

Bij elke nieuwe inschrijving van een auto en de daaraan 
gekoppelde verzekering krijgt u gratis de voorplaat voor 
uw wagen (t.w.v. €18).

Service aan huis is uiteraard mogelijk, en wij 
beschikken over alle moderne middelen om een 
persoonlijke service aan te bieden.

Indien u graag een doorlichting wenst van uw 
verzekeringsdossier, surf dan even naar onze website of 
contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en offerte.
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Kapelsesteenweg 310, Brasschaat  |  03 225 11 13  | Volg ons op:   Salon.luxx     Salon luxx

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

Wat is een keratinebehandeling?

Maar wat is keratine eigenlijk en 
waarom is een keratine wel zo 
goed voor je haar?
Keratine is een lichaamseigen 
proteïne. Het zit onder andere 
in je haar, huid en nagels. De 
werkzame stof zorgt voor kracht en 
fl exibiliteit. Natuurlijk haar bestaat 
namelijk voor 90% uit keratine. 
De hoeveelheid keratine in je haar 
slijt onder meer door chemische 
behandelingen, het toepassen 
van verkeerde stylingproducten of 
als je haar dat wordt blootgesteld 

aan schadelijke stoffen en 
weersomstandigheden. 

Keratinebehandeling 
vervangt de verloren 
proteïne, zodat 

Een keratinebehandeling is een semi-permanente behandeling. Dit betekent dat het effect 
tijdelijk is, maar toch voor redelijk lange tijd. Omdat het haar gevoed en hersteld wordt, is de 
keratinebehandeling bij uitstek bedoeld voor mensen met dof, droog of onhandelbaar haar. 
Het maakt daarbij niet uit of dit het gevolg is van het al te fanatiek toepassen van de stijltang, 
het te vaak kleuren van je haren of het gebruik van verkeerde verzorgingsproducten. 
Een keratinebehandeling zorgt ervoor dat je haar weer glad, gezond en glanzend wordt. 

je haar weer gezond wordt, 
perfect in model valt en glanst 
als nooit tevoren.

Voordelen keratine 
behandeling
•Tijdwinst: als je het haar 
dagelijks stylet of warmte 
gebruikt, kan een keratine-
behandeling het stylingproces 
en het drogen van je haar met 
40 procent tot 60 procent 
verkorten.

• Na een keratinebehandeling 
neemt pluis en droogheid voor 
minimaal 80% af.
• Het voedt je haar waardoor 
het sterker en glanzend wordt.

Voor meer informatie kom langs in 
onze salon op Kapelsesteenweg 310 
Brasschaat! 

Tot ziens bij 
Sibel Esen

‘Een keratine behandeling zorgt 
ervoor dat je haar weer glad, gezond 

en glanzend wordt.’

Claudia@personalstylingbyClaudia.nl
(0031) 630 266 775   |              personalstylingbyclaudia

www.personalstylingbyclaudia.nl

Personal Styling by Claudia

Geachte, 
 
hierbij stuur ik u een nieuwe foto met een nieuwe tekst 
 
 

* Personal shopping "#$%&'()*+, 
* Personal styling  -./01234 5678  
* Garderobekast restylen9:9: 
* Personal hairdresser   <=>?@AB♀   <=>?@AB♂ 
 
Contact via: 
Website 
Instagram 
Facebook 
 
De iconen van social media die mogen hetzelfde blijven als de vorige editie. 
 
Bedankt alvast om het aan te passen! 
 

Maak 
nu een 

afspraak!

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Een goed
geweten is vaak 
te danken aan een 

slecht geheugen

In november kom 
je tegen harde 

wind en fi kse regen
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BRUIST/RECEPT

Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om 
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat 

dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s

2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)

500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen

1 blik tomatenblokjes 
(à 400 gr)

1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten

1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room

peterselie (fi jngehakt)
350 gram basmatirijst

BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne 
kruidenmix toe.

Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de 
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door 
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen. 

Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus 
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.

Serveer de chili con carne met een fl inke schep 
zure room, wat fi jngehakte peterselie en rijst.

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

Chili con carne
met gehakt, bonen en rijst
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Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

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,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.kapellenbruist.be
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-2-5.

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

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

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 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

PUZZELPAGINA
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Dat is slim gezien!
Uitzonderlijke voorwaarden voor uw 2de paar 
indoor, outdoor of allround progressieve glazen

multifocale 
brillenglazen

  Multifocale brillenglazen
  Gun jouw ogen het allerbeste, 
  op elk moment. En kies bovendien 
  een 2de paar brillenglazen op maat 
  van jouw leven: 
   indoor, all day of outdoor.*
  Bij aankoop van een 1ste paar 
  premium multifocale glazen
  2de paar: premium multifocaal naar keuze
  aan uitzonderlijke voorwaarden.
  *Actie geldig tot 31 dec 2022. 
    Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Graag advies op maat?
Kom langs in onze optiekzaak.
Wij helpen je graag verder.

Najaarsactie 
2022

Promo

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.


