
Hoe houd je de passie
in je relatie?
Kasper van Kooten:
'We delen alleen nog 
maar om te krijgen!'

GRENSSTREEK ESSEN, KALMTHOUT
WUUSTWEZEL

FEBRUARI 2022 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE



LPG ENDERMOLOGIE

LPG ENDERMOLOGIE 
& COOLIFTING

Aan de basis van deze behandelingen ligt 
het LPG-toestel. Dit zijn de initialen van 
de uitvinder Louis Paul Guitay. LPG is een 
betrouwbare waarde in de medische en 
esthetische wereld met al meer dan 30 jaar 
ervaring en wereldwijde bekendheid.
De behandelingen zijn 100% natuurlijk en 
gezond en zonder bijwerkingen, risico’s, 
injecties, chirurgie of beschadiging van 
weefsel.

Dit technisch hoogwaardige toestel zorgt 
voor een intensieve massage waarbij de 
cilinders zorgen voor een in- en uitrollende 
beweging van de huid in combinatie met 
zuigkracht. Deze behandeling maakt de 
verkleefde vetcellen los waardoor het 
lichaam ze kan afvoeren. Zo 
vermindert of verdwijnt cellulite en 
wordt de huid en het bindweefsel 
steviger, gladder en gezonder. 
Het zorgt ook voor een verbeterde 
doorbloeding zodat de toevoer 
van zuurstof en de afvoer van 
afvalstoffen sneller plaats kan 
vinden.

Endermologie is een mechanische 
stimulatie van de huid die bij Uw Lijn 
voornamelijk wordt gebruikt bij de 
behandeling van sinaasappelhuid en 
cellulite.

NAVOOR

Uw Lijn
LPG ENDERMOLOGIE 
& COOLIFTING

Bakkersdreef 6 Kapellen  
0495-861892

  
uwlijn@gmail.com 

PRIJZEN
LPG:

10 behandelingen: € 480,- 
Eenmalig endermopakje: € 25,-

CooLifting:
1 behandeling: € 75,-

8 behandelingen: € 560,-

VOOR NIEUWE KLANTEN 
TIJDENS DE MAAND FEBRUARI:

LPG: 
Bij 10 behandelingen: 

10 + 1 GRATIS

CooLifting:
Boost 8 behandeling: 

NU € 499,- 

Deal

COOLIFTING

Nadat ik de huid in 3 stappen heb gereinigd, breng ik met de 

CooLifting een CO2-straal in combinatie met een extreem hoge 

concentratie aan geatomiseerde actieve stoffen (hyaluronzuur, 

peptiden, glycerine en gehydrolyseerde tarwe proteïnen) op 

de huid. Na iedere behandeling maken de 

fi broblasten (collageen fabriekjes in onze huid) 

nieuw collageen en elastine aan. Zo gaan fi jne 

rimpeltjes verdwijnen en diepe rimpels vervagen. 

Een boost van 8-wekelijkse behandelingen brengt 

hele mooie resultaten met zich mee. 

Op mijn Instagram pagina staan vele voor 
en na foto’s met resultaten van mijn eigen 
behandelingen.

CooLifting is een behandeling voor het 
gelaat. Hiermee worden kraaienpootjes 
en rimpels weggewerkt. 

VOOR

NA

Uw Lijn
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DE BELGISCHE GRENSSTREEK/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Grensstreek Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Grensstreek
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Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

Zeg eens eerlijk, hoeveel van jouw goede voornemens zijn er al 
gesneuveld? Een groot deel? Of zelfs allemaal al? Dat is niets om 
je voor te schamen, want uit onderzoek blijkt dat 25 procent van 
de goede voornemens al faalt binnen twee weken en dat op de 
lange termijn nog geen tien procent van de mensen hun goede 
voornemens weet vol te houden. Je bent dus niet de enige!

Ook wij hebben al heel wat van onze goede voornemens laten 
varen. Maar in eentje gaan we zeker weer slagen: jou elke maand 
voorzien van een mooi magazine vol inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers. En meer natuurlijk… Zo lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist onder andere meer over hoe je passie in 
jouw relatie houdt, óók op de lange termijn. Daarnaast vertelt 
Kasper van Kooten je meer over één van zijn passies, het theater, 
en hoe hij daar in zijn nieuwste voorstelling in de huid van politicus 
Hugo de Jonge kruipt. Benieuwd naar de rest? Blader dan snel 
verder en ontdek zelf of wij ons goede voornemen inderdaad 
waarmaken.

Vier het leven en vier de liefde!
Manuela Kolkman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 647 885 009

Bruisende lezer,

Inhoud
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WAARDEER 
ELKAAR ELKE 
DAG WEER!
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BRUIST/BODY&MIND

Valentijn is natuurlijk vooral een dag voor nieuwe liefdes. Elkaar een anoniem 
kaartje sturen in de hoop dat er iets uit voortkomt. Maar juist als je al langer bij 

elkaar bent, is het vieren van je liefde voor elkaar iets wat je in ere moet houden. Op 
Valentijnsdag, maar eigenlijk iedere dag. Hoe hou je die passie in je relatie?

relatie. Ben je wel liefdevol genoeg? Luister je 
wel naar je partner? Het mooie is, dat het veel 
makkelijker is om je eigen gedrag te veranderen, 
dan dat van een ander. Stop met het maken van 
verwijten en ga zelf aan de slag. Doe moeite voor je 
partner en je zult zien dat er een wisselwerking op 
gang komt. 

ALS JE LANG SAMEN BENT, KAN DE SLEUR 
IN JE RELATIE SLUIPEN. De ene dag lijkt op de 
andere dag, je weet al wat je partner gaat zeggen 
voor hij of zij het zegt. Niets is meer verrassend of 
nieuw en die sleur is dodelijk voor passie. Het is 
goed voor je relatie om samen iets spannends te 
beleven. Dat hoeft heus niet meteen een cursus 
abseilen te zijn, zorg voor kleine verrassingen. Dat 
hoeven heus geen dure cadeaus te zijn. Schrijf een 
lief briefje of geef de ander een schoudermassage 
na een drukke dag. Doe de dingen eens anders 
dan verwacht. 

DE GROOTSTE VIJAND VAN PASSIE 
IS GEMAKZUCHT. Je vindt het steeds 
vanzelfsprekender dat de ander er is en neemt 
elkaar voor lief. Wat je eerst bijzonder vond aan 
de ander, zie je misschien niet eens meer. Zie 
elkaar weer staan. Probeer je bewust te zijn van 
de ander en de dingen die hij of zij doet. Geef een 
extra lange zoen als je elkaar weer ziet na een 
lange werkdag. Bedank voor het heerlijke eten dat 
hij of zij gekookt heeft. Geef elkaar complimenten. 
Zorg dat deze kleine momenten van aandacht 
extra belangrijk blijven en niet wegvallen na 
verloop van tijd.

WANEER JE RELATIE NIET LEKKER LOOPT 
DENK JE AAN DE DINGEN DIE JE PARTNER 
VERKEERD DOET. Vaak verwijt je elkaar van 
alles, zonder te kijken naar wat je zelf misschien 
verkeerd doet. De passie is dan ver te zoeken. 
Kijk eens kritisch naar je eigen gedrag in de 

Breng de passie terug! 

Ook op zoek naar de passie? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

 Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse  Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
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Wat doen wij zoal bij Estheti Q:
- Huidadvies
- Gelaatsbehandelingen
- Wenkbrauwen
- Pedicures
- Manicures inclusief gelnagels en gellak
- Ontharingen
- Make-up

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

LOGO

BEELDMERK

KLEURCODE GROEN

PANTONE:  3308 C

CMYK: 85 - 38 - 53 - 62

RGB: 12 - 65 - 64

HTML: #0c4140

PANTONE: 7605 C

CMYK: 11 - 27 - 25 - 1

RGB: 228 - 194 - 184

HTML: #e4c2b8

LETTERTYPE PATROON

Chloe

Lato Regular

KLEURCODE ROZE

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

  Wij - Annie en Jenthe - verwelkomen onze klanten 
graag op een veilige manier. We werken nu ENKEL op 

afspraak, die u tevens online kunt maken.

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

Heeft  u geen ti jd om naar de winkel te komen? Dan kunt 
u ook een adviserende videocall boeken. Die werkt op 

afspraak en kunt u ook online boeken.

Intake op huidadviezen gratis!

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

LOGO

BEELDMERK

KLEURCODE GROEN

PANTONE:  3308 C

CMYK: 85 - 38 - 53 - 62

RGB: 12 - 65 - 64

HTML: #0c4140

PANTONE: 7605 C

CMYK: 11 - 27 - 25 - 1

RGB: 228 - 194 - 184

HTML: #e4c2b8

LETTERTYPE PATROON

Chloe

Lato Regular

KLEURCODE ROZE

insta: estheti q.be          |   fb : estheti q

Estheti Q viert het 10-jarig bestaan en daar 
zijn wij enorm trots op. Met passie voor het 
vak zijn we 10 jaar geleden gestart met een 
schoonheidssalon aan huis. Tot op heden 
zijn we alti jd gepassioneerd bezig met onze 
klanten. Wat houdt dat juist in? 

Wel, we hechten veel waarde aan 
bijscholingen om de juiste adviezen 
te geven, en we willen de klanten ook 
verwennen en hun de juiste quality ti me 
geven die ze in deze drukke ti jden nodig 

hebben. In deze 10 jaar zijn we uitgegroeid 
tot een sti jlvol schoonheidsinsti tuut met een 
eigen winkelpand in het centrum van Essen 
waar deskundige behandelingen, kwaliteit en 
persoonlijke aandacht vooraan staan.

EsthetiQ expert in schoonheid bestaat 10 jaarEsthetiQ expert in schoonheid bestaat 10 jaar

KORTING
In februari geven we 

-10%  korting 
op alle LIPSTICKS 

Op dinsdag 11-2  is onze 
permanente make-up 

SEM aanwezig 

Wij zijn voortaan geopend op zaterdagen van 09:00-14:00 uur, gesloten op 
maandag.
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MANUKA  
SNAPPAKS
De handige, kleine Snappaks zijn met 5 
gram Manuka honing ideaal om voor, 
tijdens of na het sporten een energieboost 
te geven en om te hydrateren. In de 
afgelopen jaren is Manuka honing 
veelvuldig onderzocht op haar unieke 
wetenschappelijk onderbouwde kwaliteiten 
door vele wetenschappers wereldwijd. De 
Manuka honing zorgt ervoor dat water 
sneller wordt opgenomen in het lichaam.
www.manukanewzealand.eu/nl

I-DID - LINDA 
SHOPPER
I-did maakt designproducten van 
textielafval en zorgt voor sociale inclusie 
door middel van werk. Gebruikt textiel 
krijgt bij i-did een tweede leven, zoals 
bij de veelzijdige Linda shopper. Een 
handige, ruime tas voor elke dag. 
Bij elk product in de webshop 
wordt ook inzichtelijk gemaakt 
hoeveel water is bespaard 
doordat de levensduur van 
het materiaal een stuk langer 
is geworden. 

shop.i-did.nl

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

www.thatso.nl TAG #DRYSHAMPOO

LEZERSACTIE * 
Maak kans op DryShampoo
van That’so
Moet je haar gewassen worden, maar ont-
breekt het je aan de tijd? De Perfect Hair 
Dry Shampoo van That’so biedt uitkomst! 
Deze shampoo reinigt het haar zonder 
dat er water aan te pas komt. De formule 
is verrijkt met groene thee, wat het haar 
verfrist en zuivert.

SHOPPING/NEWS

UNION E-LANE
Maak kennis met de nieuwste e-bike van het 
oer-Hollandse merk Union: de E-Lane. Iedereen kan op 
pad met deze bijzondere fi ets, waaraan je meteen ziet 
dat elektrische fi etsen helemaal niet saai zijn. 
De E-Lane ziet eruit als een 
stadsfi ets en de accu 
is onopvallend in 
het frame 
weggewerkt. 
www.union.nl

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

MANUKA  
SNAPPAKS
De handige, kleine Snappaks zijn met 5 
gram Manuka honing ideaal om voor, 
tijdens of na het sporten een energieboost 
te geven en om te hydrateren. In de 
afgelopen jaren is Manuka honing 
veelvuldig onderzocht op haar unieke 
wetenschappelijk onderbouwde kwaliteiten 
door vele wetenschappers wereldwijd. De 
Manuka honing zorgt ervoor dat water 
sneller wordt opgenomen in het lichaam.
www.manukanewzealand.eu/nl

LIBBEY’S VALENTINE
Verwacht je voor Valentijn een date of geef je 
een romantisch etentje thuis? Een mooi 
gedekte tafel maakt écht het verschil. 
Schitterende glazen zijn daarbij natuurlijk 
onmisbaar. Goed nieuws: al het mooie 
glaswerk van LIBBEY kan je supersnel in huis 
halen dankzij een eigen webshop, 
rechtstreeks bij de glasproducent. 
Daarmee geef je iedere 
gelegenheid een feestelijk tintje. 
Want ook als je geen gasten op 
bezoek krijgt, kun je genieten van 
het mooie design en hoog-
waardige glaswerk.

www.libbey.eu

Vier de 
liefde!

LOWLANDER 
LOVE ALE (5%)
De fl irterige Love Ale van 
Lowlander is gebrouwen met de 
natuurlijke afrodisiaca aardbei, 
geurige roos en damiana, met  
haar dromerige, gelukzalige 
werking. Het resulteert in een 
onweerstaanbaar fl irterig en 
fruitig bier met een bloemige 
afdronk. www.lowlander-beer.com

Doe
mee en 

win
LEZERSACTIE *
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert 
dit product je huid door toevoeging van 
onder andere aloë vera. Het perfecte 
product voor een verantwoorde bruine 
tint.
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www.thatso.nl TAG #SELFTAN
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• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

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

• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 
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DITJES/DATJESMannen denken nog altijd dat een openingszin  
 werkt. Mensen die tevreden zijn in 
een relatie leven gemiddeld vier jaar langer 
 dan een vrijgezel. 31% van de VROUWEN
doet research op internet om gegevens te vinden 
 over de persoon van wie ze houden. Een 
gezamenlijke parachutesprong is een manier   
 om uw relatie nieuw leven 
in te blazen, want het gevoel 
 van verliefdheid ontstaat
voornamelijk tijdens ‘spannende’ situaties.
Maar liefst 76% van de cadeaus 
 die op Valentijnsdag worden gegeven, 
zijn gekocht door mannen. Elk jaar 

worden er wereldwijd meer dan
50 miljoen rozen gegeven voor Valentijnsdag.   

De oudste valentijnskaart 
  dateert uit 1415.
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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

1716



Meer dan 50 jaar aandacht voor 

ambacht en perfectie
“Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood 

verdient dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk 
– of u het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen – 

de aandacht van ons handwerk en maatwerk. Dat is wat ons fi er maakt over ons 
ambacht en dat is de garantie die u krijgt.

Meer dan 50 jaar aandacht voor 

ambacht en perfectie

Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar 
testen en steeds verder verfi jnen van onze 
procedés en materiaalkeuzes weten wij hoe 
uw perfecte juweel eruitziet. In goud of zilver, 
eenvoudig in design of tijdloos: wij zetten de beste 
kwaliteit voorop. Daar mag u op rekenen.

Uw juweel betekent veel voor u, dat zetten wij 
voorop in alles wat we doen. Daarom behandelen 
wij uw juwelen met zorg, toewijding en ambacht. 
Meer dan 50 jaar ervaring garandeert steeds 
betere procedés en de juiste materiaalkeuze. We 
praten samen over het design dat bij u past. En 
ook na aankoop kan u bij ons terecht voor advies 
en service.

Bij het ontwerpen van uw juweel luisteren wij eerst 
naar uw verhaal. Ook met uw oud goud kunt u 
trouwens bij ons terecht; wij verwerken het tot een 
nieuw ontwerp. Of we begeleiden u in uw keuze 
uit ons uitgebreide assortiment aan juwelen.
Uw juwelen krijgen bij 
ons een nieuw leven: we 
beslissen samen over elke 
aanpassing en herstelling 
van uw juweel of uurwerk 
en herstellen zelfs 
klokken (maak hiervoor 
een afspraak met de 
klokkenmaker).

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

DD

Koffi e is niet meer weg te denken 
uit ons dagelijks leven. Het is niet 
alleen een zeer populaire drank, 
maar ook een van de belangrijkste 
handelsgoederen ter wereld en de 
grootste bron van inkomsten voor 
miljoenen gezinnen in veel landen 
in het Zuiden. De koffi eplant en zijn 
familieleden vormen ook één van 
de belangrijkste onderzoeksthema's 
van Plantentuin Meise. De expo 
Straffe Koffi e combineert geschie-
denis, tradities, plantkunde en 
wetenschappelijk onderzoek en 
neemt je mee op een ontdekkings-
reis naar de vele aspecten van 
koffi e. Je ontdekt het verhaal achter 
je dagelijkse kopje koffi e in deze 
unieke expo in het prachtige kader 
van Plantentuin Meise.
Kijk voor meer info op 
www.plantentuinmeise.be.

 AGJE UIT
STRAFFE KOFFIE

Zangeres en superster Kat Valdez en rising 
star Bastian staan op het punt om te trouwen 
tijdens een concert dat ook gelivestreamd zal 
worden. Charlie Gilbert is een gescheiden 
wiskundeleraar die door zijn dochter en beste 
vriendin wordt meegesleept naar dit concert. 
Wanneer Kat vlak voor de ceremonie ontdekt 
dat Bastian is vreemdgegaan, dreigt ze in te 
storten voor de ogen van miljoenen fans. 
Maar dan krijgt ze oogcontact met iemand in 
het publiek. Als datgene waar je bekend mee 
bent je teleurstelt, dan is misschien het 
onbekende wel de oplossing. Kat maakt dus 
de impulsieve beslissing om met Charlie te 
trouwen… Vanaf 9 februari in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
MARRY ME

BOEKJE LEZEN FONS DELLEN 
Amsterdam, 1982. Tegen het decor van de 
alternatieve scene volgen we als lezer Tom 
Derckx, een verslaggever van het 
muziekblad Modern. Zijn boezemvriend 
Mink – met wie hij voortdurend op zoek is 
naar nieuwe bands en spraakmakende 
kunstenaars – krijgt op een gegeven 
moment een relatie met kunstenares Jessa 
XX die wereldwijd roem vergaart met haar 
installaties van dode dieren. Tom Derckx ziet 
hoe zijn vriend steeds verder wegzakt in 
deze toxische relatie met de kunstenares en 
de drugshandel. Het leidt uiteindelijk tot Sid 
& Nancy-achtige taferelen met fatale 
afl oop… DE KUNST, HET MEISJE, DE 
STAD van Fons Dellen is vanaf 1 februari 
verkrijgbaar.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBA

USED CAR S

w
w

w
.v

an
m

os
se

l.b
e

Betrouwbare auto's met ervaring !
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Het is tekenend voor de positieve instelling van de 
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die 
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een 
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik 
voel me jong van lijf en geest.” In het 
dagelijks leven is hij ondersteunend 
administratief medewerker bij chipfabriek 
NXP. “Het is leuk en uitdagend werk en 
ik  heb fi jne collega’s. Het enige wat in 
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe 
liefde.”

Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar 
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond 
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.” 
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en 
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hard-
lopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige 

kater Joris bezighouden. Die houdt 
gelukkig wel van een knuffel.”

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar, 
opgewekt, optimistisch, creatief en 
een natuur mens, dat zijn de woorden 
die Jurjen het beste omschrijven. “Ik 
zoek een vriendelijke, gezellige dame 

met, net als ik, een goed gevoel voor humor. Met 
wie ik kan lachen en huilen en met wie ik samen 
leuke dingen kan ondernemen: een terrasje pak-
ken, uit eten gaan, een avondje bankhangen. 
Maar ook iemand die mij in mijn waarde laat en 
me accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat 
de bliksem inslaat tijdens onze eerste 
ontmoeting!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In februari hebben we 

speciale aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen 
ik de rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie 

binnen, dan is het al geslaagd.”

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
GRIJS-
BLAUW

LENGTE
183 CM

Jurjen zoekt
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Sinds april 2021 brachten Frank 
en Katleen Uitvaarthuis onder in het 
Sereni netwerk. Voor Frank en Katleen 
was dit het moment om zelf uit het 
vak te stappen. Hun uitvaartplanners 
(Koen en Pierrine) zijn nog steeds 
aanwezig in Uitvaarthuis en dragen 
nog steeds dezelfde waarden van 
Frank Hensen uit. Een degelijke conti-
nuïteit is dus verzekerd en wordt nog 
versterkt door de expertise van het 
Sereni-netwerk.

Deze waarden - die perfect aansluiten 
bij de Sereni-waarden - vertegenwoor-
digen een dienstverlening waarbij de 
families op de eerste plaats komen. 
Als hedendaagse begrafenisonderne-
mer staan we dicht bij de mensen. 

We zijn beschikbaar voor je vragen 
en vertalen je wensen naar een per-
soonlijke uitvaart. Een afscheid in de 
kerk, een aula of op een andere mooie 
betekenisvolle plaats is mogelijk. Met 
de lokale kennis en ervaring van het 
team zorgen we voor een volledige 
begeleiding, ook na het afscheid.

Uitvaarthuis Kalmthout en Brecht is en 
blijft jouw “Huis van Vertrouwen” voor 
een intiem persoonlijk afscheid waar-
bij herinneringen worden gekoesterd 
en waar warmte en verbinding worden 
gecreëerd.

Uitvaarthuis, onder leiding van Frank en Katleen Hensen, is sinds jaren een referen-
tie als begrafenisondernemer, met een lokale verankering in Kalmthout, Brecht, 
en omstreken. Samen met hun team Koen en Pierrine stonden ze altijd klaar voor 
hun families.

Koen en Pierrine:
uw uitvaartplanners

Het team van
Uitvaarthuis Sereni staat 
klaar voor jou,
24/7.

03 666 13 41
uitvaarthuis@sereni.be

Sereni Kalmthout – Uitvaarthuis
Kapellensteenweg 287
2920 Kalmthout

�        

�       

Als Sereni-uitvaartondernemer 
dragen wij de traditionele waarden 
en kennis van het beroep hoog in 
het vaandel.

Vertrouwen
Integriteit
Empathie
Respect
Ondernemerschap

Sinds april 2021 brachten Frank 
en Katleen Uitvaarthuis onder in het 
Sereni netwerk. Voor Frank en Katleen 
was dit het moment om zelf uit het 
vak te stappen. Hun uitvaartplanners 
(Koen en Pierrine) zijn nog steeds 
aanwezig in Uitvaarthuis en dragen 
nog steeds dezelfde waarden van 
Frank Hensen uit. Een degelijke conti-
nuïteit is dus verzekerd en wordt nog 
versterkt door de expertise van het 
Sereni-netwerk.

Deze waarden - die perfect aansluiten 
bij de Sereni-waarden - vertegenwoor-
digen een dienstverlening waarbij de 
families op de eerste plaats komen. 
Als hedendaagse begrafenisonderne-
mer staan we dicht bij de mensen. 

We zijn beschikbaar voor je vragen 
en vertalen je wensen naar een per-
soonlijke uitvaart. Een afscheid in de 
kerk, een aula of op een andere mooie 
betekenisvolle plaats is mogelijk. Met 
de lokale kennis en ervaring van het 
team zorgen we voor een volledige 
begeleiding, ook na het afscheid.

Uitvaarthuis Kalmthout en Brecht is en 
blijft jouw “Huis van Vertrouwen” voor 
een intiem persoonlijk afscheid waar-
bij herinneringen worden gekoesterd 
en waar warmte en verbinding worden 
gecreëerd.

Uitvaarthuis, onder leiding van Frank en Katleen Hensen, is sinds jaren een referen-
tie als begrafenisondernemer, met een lokale verankering in Kalmthout, Brecht, 
en omstreken. Samen met hun team Koen en Pierrine stonden ze altijd klaar voor 
hun families.

Koen en Pierrine:
uw uitvaartplanners

Het team van
Uitvaarthuis Sereni staat 
klaar voor jou,
24/7.

03 666 13 41
uitvaarthuis@sereni.be

Sereni Kalmthout – Uitvaarthuis
Kapellensteenweg 287
2920 Kalmthout

�        

�       

Als Sereni-uitvaartondernemer 
dragen wij de traditionele waarden 
en kennis van het beroep hoog in 
het vaandel.

Vertrouwen
Integriteit
Empathie
Respect
Ondernemerschap
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Bosduinstraat 51, Wuustwezel   |  03-4256091
 info@ecofl ames.be   |  www.ecofl ames.be

DÉ HAARD VOOR JOUW HUIS!DÉ HAARD VOOR JOUW HUIS!DÉ HAARD VOOR JOUW HUIS!

Op zoek naar de ideale 
verwarming, die niet alleen 

praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? 

Bij Ecofl ames kunt u 
terecht voor alle types 

kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, 

hout- en gaskachels, 
hout- en gashaarden en 

elektrische sfeerverwarming.

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

contact op.

Wij bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!

BLOG/FAJAHLOURENS

Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar wel met beperkte sportmogelijkheden. 
Wat nu met je goede voornemens? Gelukkig hangt je gewicht en gezondheid 
voor 80% af van je voeding. Wil je afvallen of je gewoon wat fi tter 
voelen? Dan kun je veel doen met behulp van voeding. 

Begin eens met op te schrijven wat je allemaal naar binnen werkt. 
Zo word je bewust van je voeding. Misschien eet je bijvoorbeeld 
veel te veel suiker of krijg je te weinig eiwitten binnen. In 
mijn boeken vind je meer informatie over de verschillende 
lichaamstypen, welke voeding en hoeveelheid calorieën past 
bij jouw lichaam. Wat voor de een werkt, werkt namelijk niet 
altijd bij de ander.

Met deze tips blijf je toch lekker in beweging. Blijf je liever 
binnen? Op de website van mykillerbodymotivation.com 
vind je voldoende inspiratie voor trainingen in huis, zonder 
benodigde sportattributen. Geen energie om te sporten? 
Dan raad ik je toch echt aan om in beweging te komen! Door 
te sporten krijg je juist de energie die je nodig hebt. Als het 
je niet lukt om je ertoe te zetten, dan biedt een scoopje 
MKBM Slimming Powder een helpende hand. Dit poedertje 
zit boordevol cafeïne en guarana voor extra energie, terwijl het 
groene thee extract ondersteunt bij de vetverbranding.

Succes!                                     
Liefs, Fajah Lourens

Bewegen in de lockdown

Hoe blijf je in beweging tijdens deze lockdown? 
• Pak de trap in plaats van de lift.
• Maak buiten een wandeling van minstens 30 minuten per dag. 
• Gebruik wat vaker de fi ets.
• Schrijf je in voor een leuke bootcamp in het park.
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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

Hugo staat er niet écht natuurlijk: het is Kasper 
zelf die in de huid van de politicus kruipt. 
Compleet met het juiste kapsel, een strak pak en 
uiteraard de blitse schoenen. Door middel van 
een ingelaste persconferentie biecht hij zijn 
liefde voor theater op. “Wanneer Hugo in het 
theater staat, is hij zo blij dat hij daar alles kan 
zeggen, kan schelden of van zich af kan zingen. 
Ik vond dat een heel leuk idee voor mijn 
voorstelling”, vertelt Kasper lachend.  

TWEE GEZICHTEN Krijgen we Kasper ook zelf 
te zien? Jazeker! “Het is niet de hele voorstelling 
Hugo. Ik stap er soms ook uit. Als er bijvoorbeeld 
iemand reageert op de eerste rij, dan antwoord 
ik gewoon als Kasper. Maar ik kan op elk 
willekeurig moment weer Hugo zijn. Zo kan ik 
steeds op twee manieren reageren, dat is heel 
leuk.” 

Wie naar Kasper van Kootens nieuwste voorstelling Deeltijd gaat, komt oog in oog 
te staan met Hugo de Jonge. Zoals een goede politicus betaamt, heeft hij namens 

Kasper een belangrijke boodschap voor zijn publiek: wees open en deel!

Kasper van Kooten:

“We delen alleen nog maar 
om te krijgen”

EERLIJKHEID De titel Deeltijd staat niet op 
zichzelf: het is het thema van de voorstelling. 
‘We delen alleen nog maar om te krijgen’, zo 
spreekt Hugo op het toneel. “Zoals dat je op 
Instagram alleen maar iets plaatst om likes te 
verzamelen. Ik vind dat iedereen eerlijker en 
meer open over zichzelf mag zijn”, duidt 
Kasper. 

De theatermaker stelt zichzelf in ieder geval op 
het podium graag open op. “In de kern is dat 
wat ik het allerliefste doe: het beste van jezelf 
delen om iemand een mooie avond te 
bezorgen.”

Kasper van Kooten trekt tot mei 2022 met zijn 
voorstelling Deeltijd door het land. Kijk op 
Theater.nl voor de speellijst.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
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In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet 

groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen 

echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere 

Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde 

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke streaming-tv.

Ervaar blockbusters en serie-highlights                               
met een druk op de knop.

Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, surf via internet of gebruik onlinediensten.                                                                                                                                

Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-hoogtepunten behoudt.

Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.                                                                                                                                       

Made in Germany.

Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.                                                                                                                                                                                                                         

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet 

groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen 

echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere 

Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde 

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke streaming-tv.

Ervaar blockbusters en serie-highlights                               
met een druk op de knop.

Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, surf via internet of gebruik onlinediensten.                                                                                                                                

Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-hoogtepunten behoudt.

Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.                                                                                                                                       

Made in Germany.

Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.                                                                                                                                                                                                                         

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke streaming-tv.

Ervaar blockbusters en serie-highlights
met een druk op de knop.

Teletechnics  |  Bredabaan 1075, 2930 Maria ter Heide  |  +32 (0)3 663 37 33  |  kris@teletechnics.be  |  www.teletechnics.be
Openingsuren: ma: gesloten, di - vr: 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur, za: 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur, zo: gesloten

Mangerie ‘t Cruydt  Heilig Bloedlaan 259-261 2320 Hoogstraten België  
(+32) 3 322 77 37  | (+32)0476913992  |  info@tcruydt-mangerie.eu

Kom genieten van onze
tongstrelende culinaire creaties!

In de unieke ambiance van de Mangerie ‘t Cruydt hebben 
kookkunstenaar Barry Smeekens en zijn team hun ideeën op smaakvolle 

wijze gestalte gegeven. De plannen werden daar in een eendrachtige 
samenwerking gesmeed en verwezenlijkt.

Het resultaat mag gezien worden: een 
fraaie samengang tussen de kook- en 
decoratiekunsten, tussen de tongstrelende 
culinaire creaties van ’t Cruydt en het 
oogstrelende antiek, tussen de beeldende 
kunst en de interieur- en tuindecoraties van 
de Greenhouse brigade. 

Wie niet alleen de smaakpapillen wil 
verwennen, maar ook de ogen de kost 
wil geven, raden wij aan om bij Mangerie 
’t Cruydt te reserveren. 

We zijn geopend van woensdag t/m 
maandag van 12.00 tot 21.30 uur 
en alle zon- en feestdagen! Wij zien 
u graag terug in ons restaurant.

Met culinaire groet,

Team Mangerie 't Cruydt

‘t  CRUYDT
MANGERIE



MAATKASTEN 
MET OOG 
VOOR DETAIL
Vanaf de eerste stap die je zet in de 
toonzaal van Meubelmakerij Van Den 
Heuvel op de Leugenberg in Ekeren, 
voel en zie je dat hier mensen met 
passie voor het vak bezig zijn.

Meubelmakerij Van Den Heuvel
Leugenberg 72, Antwerpen - Ekeren
03 664 18 63
info@vandenheuvel-meubelmakerij.be
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be

Nood aan, of zin in nieuwe kasten of een keuken, 
met optimale benutting? Surf alvast even naar onze website: 
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be, of kom langs in 
onze toonzaal met uw plan of benaderende maten.

Echtgenoten Johan en Christel zorgen zelf, 
samen met hun vaste medewerkers, reeds 
meer dan 30 jaar voor het MAATWERK van 
KASTEN, DRESSINGS, SLAAPKAMERS, 
KEUKENS- en BADKAMERMEUBELS, daar 
waar het bedrijf reeds in 1974 door vader Van 
Den Heuvel werd opgericht.

Bent u op zoek naar een winkel in 
Zundert waar u lekker kan lunchen of 

een bakje koffi e kunt doen? 

Soms is het zo fi jn om na heel wat 
uren te hebben rondgelopen in 

Zundert, even te zitten met een lekker 
broodje en een goede kop koffi e. 

Bij Wouw! da’s lekker bent u 
daarvoor aan het juiste adres. 

Wij doen onze uiterste best om onze 
klanten een fi jne, gezellige en vooral 

lekkere lunch te bieden. Benieuwd wat 
wij u kunnen bieden? Kom eens langs 

om ons grote aanbod te bekijken!

Winkel in Zundert, 
vol met lekkernijen!
Lekker lunchen met heerlijk belegde broodjes
Voor een lekkere lunch in Zundert bent u bij onze winkel aan het juiste 
adres. Koffi e, broodjes en nog veel meer lekkere dingen! Zin in een broodje 
in Zundert? Wij hebben van allerlei lekkere dingen voor u klaar staan. 
Verschillende broodjes die goed en lekker belegd zijn. Een broodje vlees 
of een broodje gezond? Geen probleem! 
Van een broodje Salsa tot een simpel 
broodje kaas, wij hebben het allemaal! Er 
zit dus voor ieder wat wils bij, zelfs voor de 
vegetariërs onder ons. Naast het lekkere 
eten, kunt u ook nog eens gezellig zitten 
en genieten van het mooie stadscentrum.

Schepijs en taarten
Naast onze heerlijke belegde broodjes, verkopen wij in onze winkel in 
Zundert ook andere heerlijke producten. Wij hebben allerlei verschillende 
soorten taart, voor feestelijke gelegenheden of 
gewoon voor op een vrijdagmiddag. Taarten maken 
wij in allerlei soorten en smaken, van appeltaart tot 
chocoladetaart! Kom zeker even bij ons langs voor 
een lekker ijsje! Wij hebben verschillende soorten 
en smaken. 

Gratis
parkeren 

in de straat

WOUW!da’s lekker!

Molenstraat 26a, Zundert (NL)
0031 76 597 5175

• Klein zundert

• Molenstraat

• Raamberg

• Veldstraat

• Wernhout

€ 4.25 gerookte kip

€ 4.25 Ham kaas

€ 4,- Filet amrican

€ 4.75 Gerookte zalm

€ 5.- Carpaccio

broodjes:

www.wouwdaslekker.nl  Wouw! da’s ‘n broodje 
3332



Flowing Art ontwikkelt, 
produceert en installeert 

decoratieve gietvloeren bij 
particulieren en bedrijven.

Waar Flowing Art zich in onderscheidt, 
is dat ze ook plinten en wandpanelen 

kunnen maken van hetzelfde materiaal 
als uw gietvloer.

U krijgt dan dezelfde uitstraling op 
de muur als op uw gietvloer. 

Ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer. 
Ook mooie printafbeeldingen voor aan 

de wand vindt u bij Flowing Art.

Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt 
zijn met epoxy, zoals ingegoten 

mosselschelpen, bent u bij Flowing Art 
aan het juiste adres.

Kom vrijblijvend eens kijken in onze 
showroom. Het liefst op afspraak.

Ampèreweg 6, 
Hoogerheide (NL)

+31 (0)164-606148
info@fl owingart.eu
www.fl owingart.eu

Exclusiviteit en 
functionaliteit in één

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. Wil je jouw bedrijf

ook presenteren in
De Belgische 
Grensstreek

Bruist?
Neem dan contact op en we komen 

graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl
of bel +31 (0)76-7115340
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ALL YOU 
NEED IS
LOVE!

BRUIST/LIFESTYLE

Steeds meer mensen wagen de stap en maken een persoonlijk profi el aan op een 
datingsite. Vooral in deze tijd is online daten enorm populair. Met de volgende tips 
creëer je een aantrekkelijk profi el waarmee je zeker opvalt tussen die duizenden 

mensen op zoek naar liefde.

hun echte naam ook als gebruikersnaam. Echt 
opvallen doe je hiermee niet. Kies daarom voor 
een grappige en makkelijk te onthouden naam; 
denk bijvoorbeeld aan een term die iets zegt over 
je hobby of persoonlijkheid. Het zou zo maar de 
eerste aanleiding kunnen zijn voor iets moois. Je 
echte naam komt dan later wel. 

DIT BEN IK, ECHT! Op elke datingsite wordt je 
gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen. 
Denk hierbij aan vragen over je lengte, gewicht, 
kleur ogen, haarkleur, levensstijl (sport, roken, 
alcoholgebruik), opleidingsniveau en gezinssituatie 
(kinderen of kinderwens). Een belangrijke tip: wees 
eerlijk op je datingprofi el! Naast het feit dat het 
onfatsoenlijk is om te liegen, bespaart het jou (en 
je mogelijke dates) een hoop tijd als je de waarheid 
spreekt. Smokkel dus niet een paar kilo van je 
gewicht af en maak jezelf niet een paar centimeter 
langer dan je daadwerkelijk bent.

WÉL OF GEEN SELFIE? Het ligt misschien voor 
de hand, maar de gekozen foto is voor een kwart 
van de online singels het belangrijkste onderdeel 
van andermans profi el.Op een aantrekkelijke 
foto is je gezicht goed zichtbaar, een glimlach 
doet daarbij nog altijd wonderen. Geef toe, een 
lachend gezicht ziet er nu eenmaal aantrekkelijker 
uit en motiveert andere singels om contact te 
zoeken. 

DE WAARDE VAN TEKST Een beschrijving van 
jezelf, het blijft misschien wel de lastigste klus bij 
het invullen van je online profi el. Een tip: houd 
het kort en bondig. Waar houd je van, wat zijn je 
ambities en wat is je ultieme droom? Deze dingen 
zeggen vaak veel meer over je dan termen als 
enthousiast, spontaan en ‘op zoek naar de prins 
op het witte paard’. 

MIJN NAAM IS... Veel datingsites staan vol 
met Bart’s en Sofi e’s. Vaak gebruiken singels 

Alles wat je moet weten 
over online daten!

Wil jij ook online daten? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Kapelsesteenweg 364, Brasschaat        03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

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

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

geïntegreerd worden. Wij hebben 
enkele standaardmaten in huis. 

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

Kijk op onze website voor 
meer informatie of bezoek eens 

onze showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

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

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren en ramen op maat?

Ives Meulemans 

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

Zweedse massage
Hot stone massage
Voetmassage
Voetrefl exologie
Cupping 
Lichaamspakkingen

● 

●

●

●

●

●

Maya 
Balance

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

EEN GOEDE EERSTE INDRUK MAKEN?

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

Nood aan een 
manicure?
Bel dan:

0479 04 29 20

PERMANENTE 
MAKE UP

OOK 
MOGELIJK

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

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

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

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

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

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

PRIVATE 
SHOPPING?
Kijk dan eens 
op onze website!

Fashion met 
persoonlijkheid

FASHION



LOOKING/GOODVerleid jouw
Valentijn!

Denk jij bij Valentijnsdag ook automatisch aan rode lippen? 
Dat is niet zo gek want rood is dé kleur van liefde en passie. 
Rode lippen zijn sexy en stralen zelfverzekerdheid uit. En 
mannen kunnen daar behoorlijk van onder de indruk raken. 
Combineer jouw opvallende lippen met rode nagels om het 
effect nog meer te versterken. Wedden dat de man tegenover 
je naar je blijft staren?

Je kunt ook kiezen voor een natuurlijke basis met lange 
verleidelijke wimpers. Dan hoef je bijna niet meer te fl irten 
want je wimpers doen al het werk voor je. Een lichte smokey 
eye (de perfecte ‘slaapkamer ogen’) is altijd verleidelijk voor 
op een date. Kleur zowel de oogleden als de waterlijn in met 
oogpotlood en dep een klein beetje bruine oogschaduw boven 
én onder de ogen. Krijg jij geen indrukwekkende wimpers met 
alleen mascara? Voeg dan enkele nepwimpers toe voor een 
dramatische oogopslag.

Heb je deze Valentijnsdag geen romantische date in je 
agenda staan? Vier de liefde dan met je vriendinnen, want 
waar zouden we zijn zonder hen? Zoek je als verrassing nog 
een leuk cadeautje? Ga dan voor een mooie rode lippenstift, 
gecombineerd met dezelfde opvallende nagellak. Want die 
romantische date gaat er vast ooit van komen en dan zijn 
jullie mooi voorbereid! 

14 februari, Valentijnsdag. De dag waarop we de liefde vieren. Heb je misschien een spannende date? 
Of ga je met jouw grote liefde lekker uiteten? Op deze dag wil jij er sowieso op je allermooist uitzien. 

Bruist geeft make-up ideeën voor Valentijnsdag om verliefd op te worden! 

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

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

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

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

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

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

De revolutionaire LR 
LIFETAKT 5-in-1 

Beauty Elixir voldoet 
aan alle vijf de 

schoonheidswensen, en 
dat in één keer. Met 
slechts één shot per 

dag activeert een uniek 
dubbel-complex diep de 

schoonheidsprocessen 
in het lichaam en 

beschermt preventief 
tegen de belangrijkste 

oorzaken van 
veroudering. Voor een 
jeugdige schoonheid 

van top tot teen op elke 
leeftijd.

Een jeugdige schoonheid 
op elke leeftijd Een nieuw beautytijdperk 

begint: drink jezelf mooi!

• Geen zoetstoffen, 
kunstmatige 
kleurstoffen, 
lactose of gluten.

• Een maandelijkse 
verpakking bevat 
30 x 25 ml 
schoonheidsshot 
30 x 25 ml.

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

30 x 25 ml.30 x 25 ml.

  Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.

  Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en 
cellulitis verminderen. Koper en aloë vera-gel versterken het 

  Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
Schade aan de nagels wordt tot 42% gereduceerd. Zink versterkt 

30 x 25 ml.30 x 25 ml.30 x 25 ml.30 x 25 ml.

cellulitis verminderen. Koper en aloë vera-gel versterken het 

  Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
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Ik wil gewoon dat ie het doet!
Dream PC  |  De gepaste oplossing voor jouw probleem!Wij leveren en herstellen 

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

Opkuissessie (groot onderhoud) 
Voor particulieren (incl. btw) 
• tijdelijke bestanden verwijderen
• bureaublad opruimen 
• programmalijst opschonen
• opstartprogramma’s nalopen 
• opstartservice nalopen 
• volledige virusscan
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

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

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

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

NODIG?

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

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

Kapsalon Esli
Kapellensteenweg 173, Kalmthout  |  03 666 87 95

Vitaal haar in de winter!Kapsalon Esli is een betaalbare 
kapsalon die kwaliteit, 
vriendelijkheid en persoonlijke 
aandacht waarmaakt en waar 
iedere klant met evenveel 
aandacht verwelkomd 
en geholpen wordt.

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

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

feesten of communie
• brushingen
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0032-486487906

info@medischelaserpraktijk.be

www.medischelaserpraktijk.be

Voordelen laserontharing
• De behandeling wordt op een medisch  

 verantwoorde manier uitgevoerd   

 door mensen met een medische /   

 paramedische opleiding.

• Goedgekeurd door artsen en dermatologen.

• Geen pijnlijke ongemakken die scheren,  

 waxen en epileren wel met zich meebrengen.

• Vrijwel alle lichaamsdelen kunnen   

 behandeld worden.

• Geen scheermesjes en scheergel meer.  

 Ook de onvermijdelijke snijwondjes en  

 ingegroeide haartjes die daarbij komen  

 kijken mag je ‘dag’ zeggen.

Die haren ook zo beu?
Steeds meer mensen zijn op zoek naar de beste en pijnloze 
manier om lichaamshaar op vervelende plaatsen defi nitief 
te laten verwijderen. Met laserontharing is het nu mogelijk 
haargroei permanent te reduceren zonder de vaak pijnlijke 
ongemakken die scheren, waxen en epileren met zich 
meebrengen. Laserontharing is inmiddels ook quasi pijnloos. 

Wij verwijderen permanent het 
overtollige lichaamshaar door gebruik 
te maken van top-of-the-line veilige 
laserapparatuur, welke door artsen en 
professionals wordt gezien als absolute 
gouden standaard inzake effi ciëntie 
en veiligheid. De behandeling wordt 
enkel door mensen met een medische / 
paramedische opleiding uitgevoerd.

De laser produceert een hoog 
geconcentreerde puls van een bepaalde 
golfl engte. De energie van het laserlicht 
wordt opgenomen door het pigment 
dat rond de haarwortel aanwezig is. 
Hierdoor worden de haarwortelcellen 
opgewarmd en selectief vernietigd.

Om de opperhuid niet te beschadigen, heeft de laser een 
gekoelde tip. Dit laat toe meer energie af te leveren zónder de 
opperhuid te beschadigen en beperkt de pijnprikkel zodat de 
behandeling zeer goed te verdragen is. Ongeveer 1 à 2 weken 
na de behandeling gaan de haren loszitten en vallen uit.

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

Noordeneind 2A, Essen | info@artistiki.be
+32 499 12 44 03 | BE 0651.552.859

          artistiki | www.artistiki.be

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

 WORKSHOP TAS MAKEN
          artistiki |           artistiki | 

HOROSCOOP

Voel de liefde in februari
Ram 21-03/20-04
Je zelfbeheersing is deze periode van 
een hoog niveau. Ga je eigen weg en 
je zult probleemloos verder komen.

Stier 21-04/20-05
Februari zal voor de Stier een maand 
vol werk worden. Je motivatie om te 
werken zal zich vermenigvuldigen.

Tweelingen 21-05/20-06
Laat je niet overspoelen door een 
negatieve levenshouding; Je zou iets 
belangrijks kunnen missen.

Kreeft 21-06/22-07
Je zal eruit springen in je werk. Hou 
er rekening mee dat dit meer verant-
woordelijkheid met zich meebrengt.

Leeuw 23-07/22-08
Je zal deze maand je niet jezelf 
voelen, jezelf afzonderen van anderen 
kan hierin helpen. Gun jezelf die tijd.

Maagd 23-08/22-09
Februari is hét moment om contact 
met vrienden aan te halen, dit zal ten 
goede komen van je vriendschappen.

Weegschaal 23-09/22-10
Sarcasme zal je sterkste punt zijn. 
Echter, let hier op dit kan op je werk 
en in je relatie averechts werken.

Schorpioen 23-10/22-11
Communicatie en onderhandelen is 
in februari de kracht van alle Schorpi-
oenen. Zorg dat je je successen viert.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal te weten komen wie een echte 
vriend is en wie niet. Zorg dat je je 
focust op hen die echt om je geven.

Steenbok 22-12/20-01
Deze tijd zullen veel van je vrienden 
zich dicht bij jou voelen en ze zullen 
geneigd zijn jou om raad te vragen.

Waterman 21-01/19-02
Je gevoelens zullen sterker zijn, je 
zult elk moment veel intenser bele-
ven. Maak hier gebruik van en geniet.

Vissen 20-02/20-03
Let goed op je gezondheid, je zult 
vatbaar zijn voor problemen. Neem 
genoeg rust en zorg goed voor jezelf



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

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

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

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

Kom snel langs om de ultieme ervaring te beleven!

!!NANO KRASVRIJ WASSEN!!

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

In 2017 is de zaak op vraag van onze klanten uitgebreid en zijn we verhuisd 
naar een groter pand aan de overkant van de straat. Daardoor kunnen 
we nu een allround schoonheidsbehandeling geven, waarbij we uw haar 
kunnen knippen ook uw handen, gezicht en voeten kunnen verzorgen. 

Ervaar de allround
schoonheidsbehandeling

NAGELSTYLING

MANICURE & PEDICURE

WAXEN

WIMPEREXTENSIONS & LASHLIFT

AFSLANKEN MET CRYOLIPOLYSE

HAARVERZORGING

CELLULITE VERMINDERING MET VELASHAPE

DETOX

Heidestatiestraat 30a, Kalmthout  
0032 034 34 80 34

www.hairbeautystudiounas.be

Bij Hair & Beautystudio Uñas 
bieden wij u een groot aanbod van 

behandelingen en kennis aan. 
Daarnaast hechten we veel belang 

aan het gebruik van de juiste 
producten.

U kunt altijd bij ons terecht voor de 
volgende behandelingen:

Body sculpting is één van onze specialiteiten bij Hair & 
Beautystudio Uñas, dankzij de techniek van Cryolipolyse in 
combinatie van schoktherapie wordt overtollig vet verwijderd.

Cryolipolyse is een behandeling 
om het fi guur te corrigeren 
en daardoor uiterst geschikt 
om extra kilo’s kwijt te raken. 
Afvallen met Cryolipolyse biedt 
een oplossing wanneer u af wilt 
van vet op bijvoorbeeld buik, 
billen en benen. De afgebroken 
vetcellen worden in kleine 
hoeveelheden door het lichaam 
zelf afgevoerd. Hierdoor heeft de huid voldoende tijd om zich 
aan de nieuwe lichaamsvormen aan te passen. De huid verslapt 
daarom niet, maar voelt juist steviger aan!

Cryolipolyse is niet voor iedereen geschikt dus vraag een 
infosessie aan zodat wij dit met u kunnen bespreken.

Wenst u meer informatie over? 
Surf dan naar onze website www.hairbeautystudiounas.be 
en boek een gratis info sessie waar wij stap voor stap deze 
behandeling met u doornemen.

Reserveer nu een behandeling via de 
website.

ONTDEK OP LATUSCIA.BE
ONZE VULKANISCHE WITTE WIJNEN

Kom degusteren op afspraak:  Dorpsstraat 22a, 2920 Kalmthout

+32 (0)478 20 68 50  |  stefano@latuscia.be  |  latuscia.be
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INGREDIËNTEN
1/2 kopje melk

1 eetlepel bloem
1/2 eetlepel edelgistvlokken

1/4 theelepel gemalen kaneel
2 theelepels pure ahornsiroop

1/2 theelepel vanille-extract
snufje zout

8 sneetjes wit sandwichbrood
1 eetlepel boter

poedersuiker
gesmolten chocolade

fruit naar keuze

BEREIDING
Klop in een ondiepe schaal de melk, bloem, edelgistvlokken, kaneel, 
ahornsiroop, vanille-extract en zout door elkaar.

Rol elk sneetje brood met een deegroller iets plat. Beleg elk sneetje met 
vulling naar keuze langs de onderkant van het sneetje brood en rol het 
vervolgens stevig op.

Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Dompel elke rol in 
het melkmengsel en zorg ervoor dat elke kant volledig bedekt is. Druppel 
het overtollige water eraf en leg het in de pan, met de naad naar beneden. 
Bak ze rondom goudbruin (ongeveer 5 minuten).

Om te serveren, stapel de roll-ups op elk bord op een stapel en bedek ze 
met vers fruit. Bestrooi met poedersuiker en besprenkel met gesmolten 
chocolade of ahornsiroop.

Je kan de wentelteefjes ook vullen met roomkaas, ijs, 
chocoladepasta of een ander soort fruit.

Deze opgerolde wentelteefjes zijn niet alleen heerlijk, maar ook leuk en 
makkelijk te maken. Om je geliefde te verrassen bij het ontbijt op bed of een 

zoete versnapering tijdens een romantische avond. 

8 PERSONEN - 25 MIN.

Wentelteefrolletjes
met aardbeien

BRUIST/RECEPT
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Wat is er fi jner dan zo af en 
toe  samen met je partner 
op de bank weg te kruipen 
met een magazine? Pak de 
kaarsjes uit de kast en zet 

heerlijk warme chocolademelk 
klaar. Samen lekker knus op 

de bank blader je (online) door 
deze editie van Bruist en maak 

je kans op mooie prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-7-8.

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

PUZZELPUZZELPAGINA 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 

Maak kans op een

Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

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

h e p n v b d b r k g

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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** Niet cumuleerbaar met andere promoties
** Voorwaarden in de winkel

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.
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-300€
       op montuur + 
       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen       progressieve glazen

brildesign.ingrid@telenet.be




