
We kunnen weer 
naar buiten!
Roosmarijn 
Luyten:
'Dan word ik 
heel gelukkig'

GRENSSTREEK ESSEN, KALMTHOUT
WUUSTWEZEL
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“Mijn naam is Leen Van Noten, getrouwd, mama van vier kinderen en 
met een huis vol dieren. Na twee jaar opleiding en vele uren stage 
is mijn droom uitgekomen om mijn eigen trimsalon te openen dat 
gelegen is in Kalmthout. Met een groot hart voor dieren kan ik je bij 
deze al wel vertellen dat je hond in hele goede handen is bij “Oh! My 
Dog”, een plek waar jouw hond op de eerste plaats komt en met veel 
zorg en aandacht zal worden getrimd.”

Zorg en aandacht 
voor jouw hond 

Maak een afspraak
Uw hond is in goede handen bij Oh! My Dog en zal met veel zorg en 
aandacht worden getrimd. Ik kijk er ontzettend naar uit om jouw hond 
te mogen verwelkomen.

Had jij graag wat meer info of wil je graag een afspraak maken, aarzel 
dan zeker niet om me te contacteren.

Brasschaatsteenweg 236, Kalmthout

0473 22 23 50

leen@oh-mydog.be

Voor de trimbeurt

Na de trimbeurt
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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.

Bruisende lezer,

Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang geleden haar 
intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke voorjaarszon 
en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? Mocht je toch nog 
wat moeite hebben met de overgang van de winter naar de lente, 
dan geven we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat 
fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

Manuela Kolkman

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

VOORWOORD/APRIL

Inhoud

28

23

8

23

38

20

12

win



LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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BRUIST/BODY&MIND

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

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

bruisende tips.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten - een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
fi tness en sport de overtollige winterkilo’s eraf. Gooi 
al je energie in de strijd en zie jezelf in gedachten al 
met een strak lichaam in bikini op het strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit.  

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Gratis kaarten
Wil jij de Stabat Maters een keer live beleven? Dat kan! 
Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef Klassiek kaarten 
weg voor de concerten van The Bach Ensemble of the 
Netherlands. Registreer je vóór 1 mei op Theater.nl via 
theater.nl/bruist en maak kans op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In april organiseert Theater.nl ook nog een speciale winactie 
op haar sociale media kanalen. Houd de Facebook- en 
Instagrampagina van Theater.nl de komende tijd dus goed in de 
gaten.

Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

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

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!



Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals HALLMARK

Verras je familie, vrienden en collega’s met 
de leukste kaartjes. Vergeet nooit meer een 
verjaardag, of moederdag (8 mei), en stuur 
gemakkelijk een kaart of cadeau dat je op 
voorhand vastlegt. Maak je keuze uit een 
ruime collectie wenskaarten van de beste 
kwaliteit. Of ga voor een cadeau zoals 
bloemen, ballonnen, chocolade, drank, 
beautyproducten en nog veel meer. 
Personaliseer je kaart naar eigen smaak, 
voeg een tekst en leuke decoraties toe. Als 
laatste kies je een adres en versturen maar! 
www.hallmark.nl
laatste kies je een adres en versturen maar! 

www.mkbmshop.com TAG #KILLERBODY

LEZERSACTIE * 
Maak kans op het 
Killerbody Lifestyle boek 
van Faya Lourens
Ontwikkel jouw eigen killer body! In 
haar boek besteedt Faya niet alleen 
aandacht aan voeding, sport en 
persoonlijke verhalen van mensen die 
haar dieet hebben gevolgd, maar ook 
aan mindset.

Hallo 
lente!

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl
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SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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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

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!

aandacht en vakkundige 

Heeft  u geen ti jd om naar de winkel te komen? Dan kunt 

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

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. 

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.

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

Heb je last van een geïrriteerde en schilferige huid in 
het gezicht, met een trekkerig en gespannen gevoel? 
Dan heb je waarschijnlijk last van droge huid. 

We geven daarom graag een aantal verzorgingsti ps 
mee om een uitgedroogde huid te verhelpen.
Je kan bij ons een grati s huidanalyse boeken 
om je huid professioneel te laten analyseren. 

We bepalen jouw huidtype en de 
producten  die je nodig hebt om je 
huid opti maal te verzorgen. 

Wat kun je doen tegen 
een droge huid?

Wens je meer info over onze behandelingen kijk dan op onze website.Bij ons kan je grati s parkeren voor 
de deur 



DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 
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Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 02-11-2021   13:53
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“Als kind hield ik me al bezig met iedereen mooi te maken en 

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

naar school geweest bij Denise Grésiac en ben daar als beste 

afgestudeerd, daar bleek ik mijn passie te hebben gevonden.

Vervolgens heb ik 17 jaar in dienst gewerkt en uitgebreide 

kennis van de huid en bijbehorende verzorgingsproducten 

opgedaan. Tevens heb ik mij verdiept in de mogelijkheden als 

adviseur van huidverbetering. Na verloop van jaren heb ik dan 

gekozen om als zelfstandige te beginnen om me nog meer in 

mijn beroep te kunnen verdiepen.”

“Buiten alle klassieke behandelingen doe ik ook naaldloze 

mesotherapie (dit is het inbrengen van producten diep in 

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

verstevigend collageen. Dit heeft een positieve invloed op 

de uiterlijke tekenen van ouder worden, de huid wordt meer 

egaal).”

Nieuw vanaf nu: Plasmalift! (Micro Pulsed Plasma)

Dit is een snelle, pijnloze behandeling van de oog-

leden waarbij de huid samentrekt met als gevolg dat 

rimpels minder zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor 

dat verslapte huid wordt opgespannen en de huid 

strakker wordt zonder littekens. Met een langdurig 

effect van 2 tot 3 jaar. 

“Ik werk met de producten van Klapp (niet op dieren 

getest) en zij zorgen voor alle nodige opleidingen, 

waardoor ik bij kan blijven met de laatste trends.

Mensen blijven naar de salon komen door mijn 

uitgebreide ervaring met de huid, persoonlijke en 

eveneens professionele benadering, de toepassing 

van andere dan de doorsnee behandelingen en het 

gebruik van producten van een supermerk voor de 

huid met prachtige resultaten. Kortom, reden genoeg 

om naar Chénesse Schoonheidsinstituut te komen!“

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

De beste zorg voor uw huid

bij mij in goede handen

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

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

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

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

en ondergaat
u de beste 

huidverzorging”

BRUISENDE/ZAKEN

CHÉNESSE
schoonheidsinstituut
VAN DAMMEDREEF 5   2920 KALMTHOUT 

vanessa.wetzer@telenet.be
0486-487906

Chénesse advertentie.indd   1 24/10/17   18:47
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Conditie,
versteviging,
afslanken
            ... en nog veel meer

COCON is niet het zoveelste cliché 
sport- of relaxatietoestel. We leggen 
infrarood aan de basis en bouwen 
hierop verder om zo een waardevolle 
en geheel nieuwe ervaring aan te 
bieden. COCONNEN wordt een nieuw 
begrip bij je thuis of in jouw bedrijf.

Waarom kiezen voor cocon?
Sporten in de COCON cabine is vooral gericht 
op afslanken, wat in COCON een stuk mak-
kelijker gaat. Trainen onder invloed van de therapeutische 
infrarood in COCON is namelijk een belangrijke stimulus 
voor de vetverbranding. COCON is uiterst veelzijdig, zo kan 
je perfect oefeningen uitvoeren om conditie te kweken, te 

SCAN DE 

QR-CODE
VOOR 

MEER INFO

Professionele begeleiding
Met de COCON Coach 
applicatie heb je een duidelijk 
overzicht van het digitale 
platform waarop je oefeningen 
en programma’s kan bekijken, 
sorteren, bijhouden en ook zelf 
samenstellen. Zo heb je steeds 
professionele begeleiding bij 
de hand. 

EVEN EEN 
HALF UURTJE
COCONNEN

COCON is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, lichaamsbouw, 
ervaring... Met COCON 

werkt iedereen op zijn eigen 
tempo, zonder verplichtingen 

en enkel met goede 
vooruitzichten.

Deze 45+ jaar oude Zwitserse 
methode van sporten in 

een verwarmde ruimte gaat 
gepaard met consistente 
en blijvende resultaten op 
het gebied van afslanken 

en fi theid. Doordat COCON 
uitsluitend werkt met 

breedspectrum therapeutische 
infrarood, combineert het 
de voordelen van zowel 
infraroodtherapie als de 

Thermo Fysische Methode. 

INCLUSIEF TABLET MET DE 
COCON COACH APP

verstevigen of om spiermassa op te bouwen. 
Kortom, iedereen kan perfect werken naar een 
specifi ek eigen doel. Balance is the key to a 
happy body and mind.
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Van 29 april tot en met 8 mei staat 
de stad Gent in het teken van de 
Floraliën. De iconische locatie 
Floraliënhal in het Citadelpark vormt 
tien dagen lang het decor voor de 
mooiste creaties van nationale en 
internationale topfl oristen, siertelers, 
tuinarchitecten en kunstenaars. Met 
steeds minder groen en een open- 
bare ruimte die meer en meer wordt 
volgebouwd, zien steden er vaak uit 
als een grote, verharde oppervlakte. 
Floraliën wil gedurende tien dagen 
een tegenbeeld laten zien met een 
dynamische, groene en bloeiende 
omgeving gerealiseerd door de lokale 
en internationale horticultuursector 
en met een aanbod van verwonde-
ring, workshops, pop-ups, green- en 
conceptrooms.
Meer info: www.fl oralien.be

 AGJE UIT
FLORALIËN 
2022

Het is 1943. De geallieerden zijn vastbesloten 
om Europa eindelijk te ontworstelen aan Hitlers 
greep en plannen een aanval op Sicilië. Ze 
staan alleen voor wat lijkt op een onmogelijke 
uitdaging: want hoe kunnen ze een enorme 
invasiemacht beschermen tegen een mogelijk 
bloedbad? Twee speciale inlichtingenoffi cieren, 
Ewen Montagu en Charles Cholmondeley, 
krijgen de opdracht om de meest briljante en 
bijzondere desinformatiestrategie van de hele 
oorlog te verzinnen, op basis van een wel heel 
onwaarschijnlijke geheim agent: een dode 
man. OPERATION MINCEMEAT is vanaf 27 
april te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
OPERATION 
MINCEMEAT

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.

ZYXWV

UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSRQPO

N

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

M

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

LKJIH

GFEDCBA

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

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

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

geïntegreerd worden. Wij hebben 
enkele standaardmaten in huis. 

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

Kijk op onze website voor 
meer informatie of bezoek eens 

onze showroom!

Bredabaan 1026
2900 Schoten

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

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren en ramen op maat?

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

“Als gemeente investeren we al enkele jaren 
in duurzame mobiliteit, wat past in onze 
klimaatdoelstellingen”, licht burgemeester 
Lukas Jacobs toe. “Dat passen we onder 
meer toe op het gebied van milieu en groen, 
infrastructuur en de samenwerking met 
verschillende groene coöperaties. Ook op 
mobiliteitsvlak werden eerder al stappen 
ondernomen. Zo werden in 2018 de eerste 
deelfi etsen van Blue-bike geïnstalleerd aan 
het station van Heide. Nu is het dus de 
beurt aan het station van Kalmthout.”

“De cijfers van Blue-bike uit 2021 voor 
Heide tonen aan dat het concept werkt”, 
vult mobiliteitsschepen Jef Van den Bergh 
aan. “Sinds 2018 vind je daar 12 fi etsen. In 
2020 stond de teller op 842 ritten, in 2021 
op 845, een mooi stabiel cijfer dus. In totaal 
waren er 177 unieke gebruikers. Vooral 
in de zomer werd er heel wat afgefi etst: 
tijdens de maand augustus werden er liefst 
107 ritten geregistreerd. Gebruikers komen 
voornamelijk uit Antwerpen en Kalmthout, 

Eerder deze maand 
werd een nieuwe Blue-

bikelocatie met 8 slimme 
deelfi etsen geïnstalleerd 
aan het treinstation van 

Kalmthout. Nadat eerder al 
12 deelfi etsen van Blue-
bike aan het station van 

Heide en 2 deelwagens van 
Cambio aan het station van 

Kalmthout werden geplaatst, 
wordt er dus opnieuw een 

groen vervoermiddel als 
alternatief voor de auto 
aangeboden. Daarmee 

zet het gemeentebestuur 
van Kalmthout opnieuw 

sterk in op een duurzaam 
mobiliteitsbeleid.

GEMEENTE/KALMTHOUT

Tweede Blue-bikelocatie  
geïnstalleerd aan station Kalmthout 

Kerkeneind 13, Kalmthout  |  03 620 22 11  |  info@kalmthout.be  |  www.kalmthout.be mobiliteit@kalmthout.be  |  03 376 49 14  |  www.blue-bike.be

maar ook een handvol gebruikers uit 
Mechelen, Brussel en Gent vinden de weg 
naar onze deelfi etsen. Ook de 2 Cambio-
deelwagens doen het overigens goed: in 
die categorie registreerden we 392 ritten, 
goed voor een slordige 18 000 kilometer in 
2021.”

Om de Blue-bikes te gebruiken, neem je 
via www.blue-bike.be een jaarabonnement 
van 12 euro. Dat komt terecht op een 
aparte kaart of op je Mobib-kaart van de 
Lijn of de NMBS. Qua praktisch gebruik 
worden de fi etsen voorzien van de nieuwste 
technologie. Ze hebben niet langer een 
sleutelslot – zoals in Heide – maar werken 
met een elektronisch slot. Door je Blue-bike- 
of MOBIB-kaart tegen het slot te houden of 
door de QR-code te scannen in de Blue-bike 
app, ontgrendel je de fi ets. Leuke plus: het 
abonnement is geldig op elk van de 103 
locaties van Blue-bike in België: een fi ets 
ontlenen kan dus ook in andere steden of 
gemeenten.
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MFC De Biezen  |  Schoolstraat 42, 4645 DA Putte (NL)  |  0031 164 315560  |  mfcdebiezen@gmail.com  |  www.cafedebiezen.nl

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

Op zoek 
naar een 
hobby?

Kom je ook graag 
sporten of de sfeer opsnuiven 

van het Multifunctioneel 
Centrum De Biezen in Putte? 

Spring er even binnen of 
bezoek dan zeker 

www.cafedebiezen.nl

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

ook omdat ze het hier 
fi jn vinden. Dat maakt 

me heel erg trots.”

Paasdiner dansant

Menu
Romige lente-uiensoep met omeletreepjes

Gebakken zalmmoot met witte wijnsaus
of

Varkensmedaillons met roomsaus geserveerd met erwtjes/worteltjes en 
aardappelroosjes

Mousse van witte chocolade met een vleugje advocaat en crumble

Kopje koffi e/thee met een bonbon

TWEEDE PAASDAG
18 APRIL, AANVANG 16.00 UUR

MFC DE BIEZEN, PU� E
KAARTEN VIA MFC DE BIEZEN
0031 164 315560

€ 17,75
PER PERSOON(EXCL. DRANK)

MFC DE BIEZEN, PU� E

18 APRIL, AANVANG 16.00 UUR

Paasdiner dansantPaasdiner dansantPaasdiner dansant
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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

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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LPG 
ENDERMOLOGIE

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.

Bakkersdreef 6 Kapellen  |  0495-861892  |      |  uwlijn@gmail.com 

COOLIFTING

Uw Lijn

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. 

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

VOOR

NA

LPG ENDERMOLOGIE & COOLIFTING

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

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

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

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

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

Nu een uniek product beschikbaar: een combiticket voor 
de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

KEUKENHOF
KEUKENHOF 2022: FLOWER CLASSICS 

Bloemen zijn belangrijk voor mensen. Ze horen bij ons 
leven, al eeuwenlang. Bloemen worden als klassieke 
symbolen gebruikt in kunst, architectuur en design. 

De roos voor de liefde en de tulp voor de nieuwe lente! 
In Keukenhof brengen ze deze klassiekers samen, met 

de tulp als stralend middelpunt!

Keukenhof is dit jaar geopend vanaf 24 maart t/m 
15 mei 2022. Binnen deze periode is het dus 

mogelijk om tickets te bestellen.

EFTELING

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

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

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

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

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

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

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
HET MUSEUM VAN NEDERLAND

Een historisch museum waar altijd iets nieuws te 
ontdekken is. Het Rijksmuseum kijkt met de blik van nu 
naar de kunst van toen. Zo verzeker je jezelf steeds weer 
van een bijzonder bezoek. Dat het Rijksmuseum tot de 
beroemdste musea van de wereld behoort, komt vooral 
door de faam van de meesterwerken uit de collectie.

Het Zelfportret van Van Gogh, Het Straatje van Vermeer, 
het Huishouden van Jan Steen en Rembrandts 

Nachtwacht. Maar ook het werk van Breitner en het 
Aziatisch Paviljoen zorgen ervoor dat het Rijksmuseum 
tot de verbeelding blijft spreken van nieuwe generaties 

bezoekers. Juist daarom is er in het museum altijd iets te 
doen, voor iedereen, jong tot oud, van over de hele wereld.

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

Bestel 
hier 

je tickets
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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!

Wij bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!

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.
Passage 2 (hoek Raadhuisstraat), Roosendaal
info@bydebster.nl  |  www.bewonderjecurves.nl

@bewonderjecurves

In deze winkel stap je naar binnen als je 
vlotte, stoere, casual sjiek of gewoon iets 
leuks nodig hebt! Het enige vereiste... Goede 
zin en maat 42 t/m 54! In deze winkel ga je 
onder andere de merken Only Carmakoma, 
Zhenzi, Gozzip, Vero Moda Curve, Frapp, 
Via Appia en Studio tegenkomen met de 
nieuwste collecties. 

Momenteel begint de zomercollectie al 
langzaam binnen te komen. Luchtige stoffen, 
vrolijke kleuren, zwierige jurken en stoere 
shirts vullen de winkel. Heerlijke en 
perfecte periode om de outfi ts te vinden 
voor communiefeesten, bruiloften en 

andere feestgelegenheden. 

Kom inspiratie opdoen door de 
gepresenteerde combinaties in 
diverse kleuren en grote collectie. 
Voel je thuis en laat je verrassen. Wij 
ontvangen je met open armen en 
een brede glimlach! 

voor communiefeesten, bruiloften en 

Maat 
42 t/m 54

onder andere de merken Only Carmakoma, 
Zhenzi, Gozzip, Vero Moda Curve, Frapp, 
Via Appia en Studio tegenkomen met de 

Momenteel begint de zomercollectie al 
langzaam binnen te komen. Luchtige stoffen, 
vrolijke kleuren, zwierige jurken en stoere 

perfecte periode om de outfi ts te vinden 

Kom inspiratie opdoen door de 
gepresenteerde combinaties in 
diverse kleuren en grote collectie. 
Voel je thuis en laat je verrassen. Wij 
ontvangen je met open armen en 
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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.

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

Deelname aan een rubriek als deze is eigenlijk 
niets voor haar, maar ze waagt toch de sprong. 
“We doen het maar gewoon, je weet nooit wat 
het oplevert. Ik mis het om thuis te 
komen en even mijn ei kwijt te 
kunnen bij iemand, en om ’s avonds 
lekker samen neer te ploffen op de 
bank en gezellig een fi lm te kijken.”

Marieke omschrijft zichzelf als 
sociaal en lief. “Ik ben een babbelaar en houd 
van mensen om me heen.” Naast haar werk als 
customer care medewerker bij Nederland 
Bruist werkt ze in het weekend bij een café in 
Breda én volgt ze een opleiding. Een bezig bijtje 
dus. In haar spaarzame vrije tijd spreekt ze af 
met vrienden en wandelt ze graag. “Ik geniet 
van het leven en zoek iemand die samen met 
mij het avontuur aan wil gaan. Festivals be-

Marieke zoekt

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zoeken, naar de bioscoop gaan, het kan 
allemaal.” 

Wat voor eigenschappen moet haar 
nieuwe partner hebben? “Wat mij 
betreft mag hij lekker extravert, 
sociaal, grappig én lief zijn. 
Daarnaast is het fi jn als hij ambitie 
heeft en verbaal sterk is. Ik vind het 
belangrijk dat je goed met elkaar 

kunt communiceren en het durft uit te spreken 
als iets niet lekker loopt. We hoeven echt niet 
alles samen te doen, ik vind het belangrijk om 
elkaar ook vrij te laten om zelf dingen te 
ondernemen met vrienden. Qua uiterlijk val ik 
op donker haar en het is prettig als hij net iets 
langer is dan ik. Ik ben bovendien niet vies van 
een wijntje, het zou fi jn zijn als mijn toekomstige 
partner daar ook van houdt!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In april hebben 
we speciale aandacht voor een jonge meid uit onze eigen gelederen: 

de 21-jarige Marieke, woonachtig in Breda.

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

LEEFTIJD
21 JAAR

OGEN
BLAUW
GROEN

LENGTE
173 CM

Wiljo zoekt
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
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15. Overbetuwe
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19. Reeshof
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27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

4342



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 31 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.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 
mijn strenge levensstijl.

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 
huid.

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 
MKBM MSM Powder.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het natuurlijke proces van ouder worden is begonnen: afgelopen jaar werd 
ik veertig. Ik had hierdoor het gevoel dat ik er op mijn fi tst uit moest zien. 
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

De natuur een handje helpen
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 

Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ontvang € 5,- korting bij jouw eerst-
volgende aankoop in de MKBMshop 
(m.u.v. boeken). 

Kortingscode: BRUIST5

DealB R U I S T
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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

Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, Stabroek   

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

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

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

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

Een gezellige 
oase van rust
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HARTIG EN ZOET 
DOOR ELKAAR, HET 

KAN ALLEMAAL!

BRUIST/LIFESTYLE

Pasen, hét uitgelezen moment voor een vrolijke voorjaarsbrunch waarbij alles mag. 
Hartig en zoet door elkaar, lekkers voor jong en oud en natuurlijk heel veel eieren! 

Gezellig samen aan tafel en genieten maar.

te laten nemen, maar als je liever alles zelf bereidt, 
is het aan te raden om je even te verdiepen in het 
gezelschap. Zijn er vegetariërs bij? Mensen met 
een allergie? Groot voordeel van een brunch met 
allemaal losse gerechtjes is dat je heel makkelijk 
met iedereen rekening kunt houden. Er zit altijd 
voor iedereen wel iets tussen.

LOPEND BUFFET Wil je zelf ook volop van je 
brunch kunnen genieten? Zorg dan dat je zo 
veel mogelijk van tevoren al klaarmaakt zodat je 
tijdens het brunchen niet telkens weer de keuken 
in hoeft. Wel zo gezellig als jij ook lekker kunt 
blijven zitten. Is je tafel niet groot genoeg voor het 
hele gezelschap? Ook dat hoeft geen probleem te 
zijn. Maak er een soort lopend buffet van en laat 
iedereen zitten of staan waar hij of zij wil. Zijn er 
kleine kids bij, dan is het misschien wel handig 
om voor hen ergens een tafeltje neer te zetten 
om knoeien te voorkomen. Scheelt weer poetsen 
achteraf!

De paasbrunch is inmiddels voor veel families 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Bestaat het 
gezelschap ook uit (kleine) kinderen, dan start 
het feest natuurlijk met het zoeken naar eieren. 
Maar daarna is het dan toch echt de hoogste tijd 
om aan tafel te gaan en heerlijk te smullen van al 
het lekkers.

ALLES KAN Ga je voor een ‘traditionele’ 
paasbrunch, dan zijn er een aantal elementen 
die absoluut niet mogen ontbreken. Geen 
paasfeest zonder eieren natuurlijk, maar ook 
chocolade lekkernijen en paasbrood horen erbij! 
Daarnaast kun je het zo gek maken als je zelf 
wilt. Heerlijke broodjes, een lekker soepje, verse 
vruchtensappen, champagne, asperges, fruit, 
hartige en zoete taarten, een visschotel,... het kan 
allemaal!

VOOR IEDEREEN WAT Je kunt ervoor kiezen 
om al je gasten wat lekkers voor de brunch mee 

Paaseieren 
gevonden? Aan tafel!

Geen zin om zelf de keuken in te duiken? Op www.belgiebruist.be vind je tal van leuke restaurantjes in 
jouw regio waar je ook terechtkunt voor een lekkere paasbrunch.
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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.

    di : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  Bij voorkeur op afspraak.
    woe : 9-12:00 u. -
    don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.      vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.

    woe : 9-12:00 u. -
    don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.

    don : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.      vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.
    vrij : 9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  
    zat : 10 u. doorlopend tot 15:00 u.

Niet cumuleerbaar met andere promoties.Niet cumuleerbaar met andere promoties.

Zonnebril
op sterkte

brildesign.ingrid@telenet.be

Niet cumuleerbaar met andere promoties.

79€Correcties tot +4,0 en tot -6,0  cyl  max 2,0.

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

79797979
Aktie
A p r i l

2022

vanaf

Schanker 20, B-2910 Essen | T +32 (0)465 048 337
info@s-senz.be | www.s-senz.be

* Niet cumuleerbaar met andere acties. Geldig bij een kuur van 12 sessies twv € 595,-. Actie geldig tot 31/08/2022

Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt 
en daarom creëerde S-senz een gezellige, 
luxueuze en vertrouwde omgeving.

AANBOD
- BodySculptor afslanksessie
- Pro10 eiwitdieet
- Voetrefl exologie
- Intuïtieve lichaamsmassage
- Forever (volledig Aloë Vera gamma)

S-senz werkt enkel op afspraak, zodat voldoende ruimte 
en de nodige persoonlijke aandacht kan aangeboden worden.

GEZELLIG, VERTROUWD 
EN MET AANDACHT

€ 150
korting*

NIEUW!
SUMMER DEAL

BODYSCULPTOR
Verbetert de lipolyse (vetafbraak) -> Slank makkelijk af
Lymfedrainage -> Voor een strakkere huid
Gezondheid -> Elimineert viscerale vetten

Boek jouw gratis testsessie 1 sessie = 30 min. = 650 kCal

5150



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, vaak of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, maar 
dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij ‘het te 
weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog veel te 
leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer ruimte 
voor groei en ontwikkeling.

www.meditationmoments.nl
Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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

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

Neo QLED
Meer helderheid, meer kleur

5352



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

Wij van Adam’s Bike zijn enkel gespecialiseerd in bakfi etsen 
en longtails! Kwaliteit, deskundigheid, klantvriendelijkheid, 
persoonlijkheid, budget vriendelijk, daar staan wij voor!
Kom vrijblijvend onze bakfi etsen testen, neem uw kinderen, 
huisdieren, boodschappen of gereedschap mee, om zo een 
100% beleving te hebben.

Wij hebben voor ieder wat wils!Adam’s Bike  |  Brekelen 4 unit 13, Wuustwezel  |  +32 456 08 33 84  |  info@adams-bike.com  |  www.adams-bike.com

Wij 
leveren en 
doen ook 

onderhoud 
aan huis!

Wel werken wij steeds op afspraak om jou beter van dienst te kunnen zijn!

Life is better with a cargo bike!
Wij hebben een ruim assortiment aan bakfi etsen

ZOWEL NIEUW ALS TWEEDEHANDS! 

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



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 en 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.

Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Opmaak van een verwarmingsaudit voor ketels kleiner 

dan 100 kW (verplicht voor alle ketels ouder dan 15 jaar)
• Geven van het nodige advies betreft allerlei premies en 

attesten. Wij bezorgen u hiervoor ook de nodige papieren
• Volledige badkamerrenovatie en plaatsen en leveren 

van sanitaire toestellen
• Plaatsen en leveren van infraroodcabine

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

Op zoek naar
een ruime douche?

Ruime keuze in douchestoeltjes, 
beugels en 
verhoogde 
toiletten!

Wees uniek en creëer het zelf 
op ambachtelijke wijze!

Lederatelier/workshopatelier

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je opzoek naar quality time 
met vriendinnen, zussen, met collega’s... Heb je nood 
aan me-time?

NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE:

WWW.ARTISTIKI.BE

Workshops lederbewerking:

• Workshops lederen tas maken
• Korte workshops: kennismaking met lederbewerking 
• Workshop sneakers
• Cursus carven en toolen van tuigleer

VOLG ONS OOK OP:

Noordeneind 2A, 2910 Essen | 0032-4-99124403
info@artistiki.be | www.artistiki.be
BE 0651.552.859
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Heidestatiestraat 43  2920 Kalmthout  |  0032-4-85254418  |  info@schoonheidssalon-beautique.be  |  www.schoonheidssalon-beautique.be

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!

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. 50 jaar ervaring garanderen steeds betere procédés 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 hier een afspraak met de 
klokkenmaker). Maak nu een afspraak en bespreek de mogelijkheden!

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

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

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Oud goud komt tot leven!
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INGREDIËNTEN
2 eetlepels boter

1 teentje knofl ook, 
fi jngehakt

1 kilo asperges, 
uiteinde bijgesneden

Keukenzout
Vers gemalen zwarte peper

2 kopjes kippenbouillon 
1/2 kopje slagroom, 

plus meer voor de garnering 
Vers gesneden bieslook, 

voor de garnering 
Vers gehakte dille, 
voor de garnering

BEREIDING
Smelt de boter in een zware pan op middelhoog vuur. Voeg knofl ook toe en 
bak deze tot het geurig is, ongeveer 1 minuut. Voeg de asperges toe, breng 
op smaak met zout en peper en kook tot ze goudbruin zijn, 5 minuten. 
Voeg de bouillon toe en laat 10 tot 15 minuten afgedekt sudderen tot de 
asperges heel zacht maar nog groen zijn.

Gebruik een staafmixer of een blender om soep te pureren. Als je een 
blender gebruikt, stop dan een paar keer en verwijder het deksel om 
oververhitting van de soep te voorkomen. Doe terug in de pan, roer de 
room erdoorheen en verwarm op laag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout.

Garneer met meer room en de vers gesneden kruiden. Het kan nu warm, 
direct van het fornuis geserveerd worden.

De lente is begonnen en het aspergeseizoen is aangebroken. Als je een grote 
fan bent van deze groente, houd je ongetwijfeld van deze roomsoep. Een mooie 
groene soep die geschikt is als lichte maaltijd of als voorgerecht. Natuurlijk ook 

heerlijk bij de voorjaarsbrunch! 

4 PERSONEN - 55 MIN.

Aspergesoep
 à la crème

BRUIST/RECEPT

6160



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 'lentekriebels'.
De oplossing van vorige maand was gelukt.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

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

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

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

  

Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

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

www.misterybox.nl

Maak kans op een

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

Gusteau t.w.v. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing 
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be
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www.immopoint.be  |  Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel  |  03 240 11 99  |  wuustwezel@immopoint.be

Op zoek naar uw droomwoning?
Laat uw huidige woning GRATIS schatting door 

IMMO POINT LAHUIS

Iedereen verdient
een woning op maat...

VROLIJK
PASEN!

paashaas




