BRASSCHAAT

Ga toch
fietsen!
Yentl en de Boer:
'Het is weer net zo
leuk als de allerallereerste keer'

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

Volledige ontspanning voor lichaam en geest
Er zijn ontelbare dingen die wij nog niet weten over het
menselijk lichaam, maar wat we wel weten is dat een
gezond lichaam een ontspannen lichaam is. Negatieve
emoties en destructieve patronen als stress, angst en
frustratie - om maar enkele voorbeelden te geven - kunnen
funest zijn voor het welzijn van ons lichaam en onze geest.
Afvalstoﬀen hopen zich op waar stress zich opbouwt en
energiestromen worden zo geblokkeerd.

EEN DING IS ZEKER
ONTSPANNEN
MOET JE DOEN

Wat ik zoal
voor u kan betekenen
Bij Passion is het mijn streven om
samen met u te werken aan een
optimaal welzijn van uw lichaam en
geest. Aangezien iedere persoon zijn
of haar eigen behoeften en problemen
heeft, bied ik een breed aanbod
massages aan met daarin onder
andere:
• Klassieke massages;
• Ontspanningsmassages;
• Tantramassages;
• Koppelmassages
Bent u geinteresseerd bezoek dan
de website www.passionservices.be
of neem direct contact met mij op:
0032 (0) 470 44 93 50.

Enkel op afspraak in Brasschaat!
www.passionservices.be
0032 (0) 470 44 93 50
passion@mail.be

OOK TOE
AAN WAT AANDACHT
VOOR JEZELF?

Dé haard
voor jouw
huis!
Op zoek naar de ideale verwarming,
die niet alleen praktisch is maar ook
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij
Ecoﬂames zijn. We zijn gespecialiseerd
in de verkoop en installatie van diverse
soorten kachels en haarden in alle stijlen.
Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u
meer informatie? Kom bij ons langs of
neem contact op.
Bij Ecoﬂames kunt u terecht voor
alle types kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en
gaskachels, hout- en gashaarden en
elektrische sfeerverwarming.

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

Wij houden uw energie laag!
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of bel Manuela Kolkman, 0477-841299

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Brasschaat
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
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Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
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aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
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gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines
die 39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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KAPELLEN

Het voorjaarszonnetje schijnt, alles staat in bloei en iedereen is
vrolijk. En jij… stapt in je auto. Iets klopt er niet aan dit plaatje. Het
kan natuurlijk zijn dat je echt je auto nodig hebt, maar als het ook
maar even kan, raden we je aan om de ﬁets te pakken. Waarom?
Dat lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Bruisende lezer,
Helaas is ﬁetsen niet altijd mogelijk. Zo zullen Yentl Schieman en
Christine de Boer van het duo Yentl en de Boer vast niet naar al
hun voorstellingen de ﬁets kunnen pakken. Maar ze hebben de
afgelopen tijd wel geleerd dat optreden net zoiets is als ﬁetsen: je
verleert het nooit en het blijft leuk, zoals je kunt lezen in het
bruisende interview dat we met dit duo hadden.
Of al onze bruisende ondernemers op de ﬁets naar hun werk
gaan, durven we niet te zeggen. Maar we weten wel dat ze
overlopen van enthousiasme en hun verhalen maar al te graag
met jullie delen. Benieuwd naar deze verhalen? Blader dan snel
verder en lees ze zelf!

Manuela Kolkman
BRASSCHAAT
DE KEMPEN

Inhoud

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

EKEREN

SCHILDE-SCHOTEN-‘S-GRAVENWEZEL
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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.

BRUIST/BODY&MIND

Ga toch ﬁetsen!

HOUD JE CONDITIE
OP PEIL EN GA
LEKKER FIETSEN!

We weten allemaal dat ﬁetsen goed is voor je gezondheid en ontspanning. Maar
wist je ook dat jongeren steeds meer ﬁetstochten maken? Wat eerder als stofﬁg
en saai werd gezien, gaat nu door het leven als een trendy sport. Dus haal die
tweewieler uit de schuur en trek eropuit.
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Heb jij het idee dat er alleen maar recreatief wordt
geﬁetst door ouderen op een wollen zadelhoesje?
Dan heb je het echt verkeerd. Als je om je heen
kijkt, zie je steeds meer jongeren met een helm
op door de straten racen. Geïnspireerd door
de wielrenners van de Tour de France of door
de instructeurs van de spinninglessen is het
een uitdaging de conditie op peil te houden
en het tempo te verhogen. Maar ook als je
het iets minder fanatiek wilt aanpakken, kan
ﬁetsen op een rustiger niveau een interessante
bezigheid zijn. In plaats van de stille polders en
natuurlandschappen bewonderen, kun je ook
gewoon het bruisende leven opzoeken. Denk
bijvoorbeeld aan mountainbiken door de grotten
van Valkenburg of een mooie ﬁetsvakantie.
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dat laatste kilootje nog vóór de zomer verliezen.
Heb je moeite met discipline? Trek er samen met
vrienden op uit of geef je op voor spinninglessen bij
een ﬁtnessclub. Je zult merken dat je conditie en
uithoudingsvermogen verbeteren en je beenspieren
sterker worden.
MENS, ERGER JE NIET Na een drukke
werkdag stap je snel in de auto om op tijd bij je
avondactiviteit te kunnen zijn. Voor je rijdt iemand
langzamer dan de toegestane snelheid en je merkt
dat je geïrriteerd raakt. Als je dan eindelijk op de
snelweg bent, beland je tot overmaat van ramp
ook nog eens in de ﬁle. Herkenbaar? Een goede
manier om jezelf te kunnen ontspannen na een
werkdag is met - je raadt het al - ﬁetsen. Heb jij de
mogelijkheid om naar je werk te ﬁetsen? De zomer
is in aantocht, waarom niet? Het is bewezen dat je
door te ﬁetsen, en door te sporten in het algemeen,
je werk eerder los kunt laten en je beter kunt
concentreren. Start vandaag nog!

LAATSTE KILO’S ERAF Dertig minuten per
dag bewegen is goed voor je en steeds meer
mensen ontdekken daarom de voordelen van
ﬁetsen. Het is goedkoop, gezond en snel. Door
’s avonds na het eten intensief te ﬁetsen, kun je

Ook op zoek naar ﬁetsideeën? Op www.belgiebruist.be vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Ons vakmanschap
staat garant voor
succes!
10

Doornenlaan 18, Kapellen | winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90 | 0478 76 84 08 | www.winkeler.be
11

LAST VAN EEN GEÏRRITEERDE
HUID IN HET GEZICHT?
Kom dan langs bij EsthetiQ

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

BRUIST
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Deze lente is het tijd voor een feestje. Met de
kaarten uit de Brightside collectie van Hallmark
wordt de diversiteit van onze samenleving
gevierd. Laat iemand weten dat je
trots op diegene bent. Kies één van de
levendige fotograﬁsche kaarten met
vrolijke foto’s, schrijf een persoonlijk
bericht en versturen maar!
www.hallmark.nl

Scan
de
R
Q -code
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Deze lente drinken we roze bier, waarmee
we ook nog eens ﬂamingo’s helpen!
Geïnspireerd door een ontdekkingsreis
naar Bonaire heeft Lowlander nu deze
tropische ale gebrouwen. De Floral Ale zit
F G
vol rijpe smaken, fruitige tonen van
ananas en limoen en de roze kleur van
M N
de ale komt van de hibiscus plant. Een
T U
deel van de opbrengst wordt gedoneerd
aan het Wildlife Rehab Center in
Bonaire om gewonde ﬂamingo’s te
redden en te ondersteunen.
www.lowlander-beer.com

mei!

WEES UNIEK EN CREËER HET
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE!
Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar
quality time met vriendinnen,
zussen of collega’s? Heb je
nood aan me-time?
Neem dan snel een
kijkje op de website
en ontdek de
verschillende
workshops
lederbewerking.

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

SHOPPING/NEWS

LOWLANDER
FLORAL ALE

HALLMARK BRIGHTSIDE COLLECTIE

Doe
mee en
win

MSC
DIERENVOEDING
Het afgelopen jaar zijn de cijfers van de
huisdiervoeding met duurzame vis-, schelp-,
en schaaldierproducten razendsnel
omhoog gegaan. Met de door het
Marine Stewardship Council
(MSC) gecertiﬁceerde
dierenvoeding voed je je
trouwe viervoeter met de
allerbeste voeding en steun
je ook nog eens het milieu.
www.msc.org/nl

HAWAIIAN TROPIC POWDER BRUSH SPF 30
Mooi en goed beschermd de zon in met de nieuwe
Hawaiian Tropic Mineral Powder Brush met een
handige matterende poeder met SPF 30. Breng de
poeder snel en gemakkelijk aan gedurende de dag,
zodat je de hele dag beschermd blijft én je look
perfect kunt houden. De poederkwast kan gebruikt
worden op zichzelf, onder je make-up of zelfs als
matterende setting powder. De doorzichtige poeder
zorgt bij elke huidskleur voor een matte afwerking
en de 100% minerale ingrediënten zorgen voor een
goede bescherming zonder chemische toevoegingen.
www.hawaiiantropic.com

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.
www.thatso.nl TAG #SELFTAN

www.artistiki.be
12

13

A

B

C D

H

I

J

O P

K

E

F

L M N

R S T
LEZERSACTIES*
Q

V W XLike de
Y

G

Z

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

U

We heten u van ganser
harte welkom in
onze winkel.

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

Gerijpt!

Dry aged entrecote - gans het jaar verkrijgbaar - minimum 6 weken
gerijpt vlees waardoor het smaakloze vocht verdwijnt, de smaak
sterk toeneemt en het vlees malser wordt. We rijpen zelf ons
rundvlees, vlees dat enkel afkomstig is van vrouwelijke dieren.
Bij Keurslager De Meulder kan je terecht voor gerijpt vlees van verschillende
origines. Een greep uit onze selectie: Charolais, Salers, Aubrac, Hereford Agnus,
Simmental, Holsteiner, Rubia Gallega, Limousin, Witblauw, Bocquillon,…


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op Instagram of Facebook. Je
vindt er niet alleen mooie foto’s maar ook tips en recepten, waarmee je
prachtige barbecue maaltijden op tafel kan toveren!
Wij denken ook graag met je mee! Wil je bijvoorbeeld eens een OFYR
avond organiseren met wat meer speciale producten? Bij ons kan je altijd
terecht voor advies, pakketjes op maat, en nog veel meer.

Iberico varkensvlees
Specialist gerijpt Europees
rundvlees met een groot
assortiment vleeswaren.
Dagverse salades en warme
gerechten uit eigen keuken.
En... Keurslager
De Meulder staat bekend
om zijn preparé!

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

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

Zorg
op
maat?

DITJES/DATJES

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

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel,
Rijkevorsel), Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, Stabroek,
Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem
Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een
slepende ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer
betaalbaar. Wij bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons
dienstenchequestysteem. Personenalarm gaat ook via ons, maar is
niet via dienstencheques.
Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een
afspraak te maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij
komen gewoon naar jou!
Heidestatiestraat 45 2920 Heide Kalmthout
Poets en strijkhuis Lemmens / Zorgassistentie Lemmens
+32 486 66 15 45 | zorgassistentie.lemmens@telenet.be | 03 297 67 17

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het
algemeen ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
Planten in huis verlagen de kans op een
verkoudheid en een verstopte neus met 30%.
In de maand mei kun je volop genieten van de Zon.
Tijd om jezelf in het zonnetje te zetten!
Orchideeën kunnen prima overleven in de
badkamer en zorgen daar bovendien voor wat kleur.
Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het
meest optimistisch en positief
ingesteld zijn van alle kinderen.
De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel
IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
nachtvorst op kan treden.
A B C D E
H
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PLEZIER IN
HET KAPPEN!
Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan
de producten waar ze mee werken en hebben ze heel
bewust gekozen voor REDKEN en Oway. Alle REDKENen Oway-producten zijn duurzaam en zeer zuinig in
gebruik. Vraag ons om meer informatie, want voor
iedereen is er een passend product in het gamma.

Het is telkens een hele belevenis als je bij
Yasmin bent geweest. Van begin tot einde
totale ontspanning en een kapsel waar ik
alleen maar van kon dromen. Ze luisteren
echt naar je wensen, een plezier om naar
de kapper te komen!

Moerstraat 6, ‘s Gravenwezel | 03 430 68 06 | www.n-joybyyasmin.be

Miki

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefonisch of via de website
ma
di
wo
do
vr
Za

10.00 tot 15.00
09.00 tot 18.00
09.00 tot 18.00
09.00 tot 20.00
08.00 tot 18.00
08.00 tot 16.00

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.

Conditie,
versteviging,
afslanken
en nog veel meer

Waarom kiezen voor COCON?
Sporten in de COCON cabine is vooral gericht op
afslanken, wat in COCON een stuk makkelijker
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 verstevigen of om spiermassa
op te bouwen. Kortom, iedereen kan perfect werken
naar een speciﬁek eigen doel. Balance is the key to
a happy body and mind.

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.

SCAN DE

QR-CODE
VOOR

MEER INFO

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.

EVEN EEN
HALF UURTJE
COCONNEN
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 ﬁtheid. 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
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Schoonheidsinstituut Gigi-M

D

FILMPJE KIJKEN
THE LEDGE

AGJE UIT

O P Q

Een klimavontuur van twee goede
vriendinnen verandert in een
angstaanjagende nachtmerrie. Nadat Kelly de
moord op haar beste vriendin op camera
heeft vastgelegd, wordt ze zelf het volgende
doelwit van een groep vrienden die niets uit
de weg gaan om het bewijsmateriaal en
iedereen die hen in de weg staat te
vernietigen. Vrezend voor haar leven begint
ze aan een verraderlijke klim op een steile
bergwand en haar overlevingsinstinct wordt
wanneer ze vast komt te
G
E proef
F gesteld
Dop de
zitten met de moordenaars op slechts enkele
K L M N
meters bij haar vandaan. THE LEDGE is
Rvanaf
S 11T mei
U te zien in de bioscoop.

V W X

Y

ANTWERPEN
PROEFT

• Ergoline 1400
• Spraytans
• Huidtype test
• Gelaatsverzorgingen Schrammek
• Zonneproducten Australiangold
• Privé-parking,

dus nooit parkeerproblemen

Altijd op afspraak 0496 11 81 91 | Rommersheide J 30 2960 Brecht
22
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Tijdens culinair festival Antwerpen
Proeft – dat in 2007 voor het eerst
werd georganiseerd en pionier is in
België – kun je proeven van de
signatuurgerechten van diverse
gerenommeerde restaurants, jong
keukentalent en tv-chefs. Nergens
anders in Vlaanderen vind je op
één adres en op één en hetzelfde
moment zo veel onweerstaanbare
gerechten voor een fractie van de
gangbare restaurantprijs, namelijk
voor € 6,- of € 7,50. Antwerpen
Proeft vindt dit jaar van 26 tot en
met 29 mei plaats in de cultuurhistorisch waardevolle Waagnatie, aan
de Schelde in de wijk het Eilandje.
Mis dit niet en proef mee! Kijk voor
meer info op www.proeft.be.

BINNEN/BUITEN

Z

BOEKJE LEZEN ZEG MAAR AGAATH
Na het overlijden van haar man besluit
Agaath (78) haar villa in AmsterdamZuid te ontruimen. Tijd om bij de pakken
neer te zitten heeft ze niet. Dankzij een
advertentie in de supermarkt krijgt ze
hulp van vakkenvuller Karim (18), die
nog geen idee heeft wat hij wil met zijn
leven. Samen slaan ze nieuwe wegen in.
Hij leert haar hiphop, zij leert hem
Arabisch. Dan stuit Karim op een stapel
oude liefdesbrieven. Wie is die
mysterieuze man die Agaath zo aanbad?
En kan Karim haar helpen op zoek te
gaan naar haar grote liefde?
ZEG MAAR AGAATH van Margôt Ros
en Jeroen Kleijne is vanaf 10 mei
verkrijgbaar.
23

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
24
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

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

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

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

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

Foto: Anne van Zantwijk

THEATER.NL

Yentl en de Boer:

'Het is weer net zo leuk als de
aller-allereerste keer'
Na twee jaar met afgelaste voorstellingen en spelen op anderhalve meter kan Yentl en
de Boer (Yentl Schieman en Christine de Boer) nu weer voor volle zalen optreden met
de voorstelling De Kampvuursessies. En daar zijn ze maar wat blij mee!
Christine: “Het is weer net zo leuk als toen we
voor het allereerst gingen optreden. We genieten
er echt intens van, ook omdat het publiek er
meer dan ooit van geniet. Mensen zijn zo blij dat
het weer kan en je voelt die collectieve energie.”
Yentl voegt toe dat het ook prettig is om weer
vaker te kunnen optreden.“Je voelt dat je weer
heel snel groeit en steeds beter wordt. Het is ﬁjn
om jezelf weer te kunnen ontwikkelen in je vak.”

echt weer opbouwt naar de avond toe en dat je
lijf automatisch in de speelstand gaat. Daar
horen ook een beetje zenuwen bij.”
EEN NIEUWE SHOW Voorlopig is het duo nog
te zien met De Kampvuursessies, maar
ondertussen zijn de dames ook al aan het
nadenken over een nieuwe show. “We genieten
echt ontzettend van het spelen van deze
voorstelling, maar we hebben ook heel veel zin
om in de zomer weer nieuwe liedjes te
schrijven”, vertelt Yentl. Wat ze precies van
plan zijn blijft, nog even een verrassing…

ALS VANOUDS Na een lange periode zonder
normale optredens kwam het muzikale duo toch
weer snel in het ritme. “Het was al snel weer als
vanouds. Alleen mijn stem moest wel even
wennen aan het vele zingen”, aldus Yentl.
Christine was bijna vergeten hoe spannend het
soms is om op te treden.“Je voelt dat je energie
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De Kampvuursessies is nog tot begin juli te
bezoeken in de theaters. Bekijk de speellijst op
Theater.nl.

T

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

‘Kasteel Beelenhof’
Op 16 januari 1768 verklaart de Prins van Salm-Salm plechtig in een akte
dat Jonkheer Frederic de Beelen-Berholff de overdracht ontvangt van 1600
bunders heide, gesitueerd in de Heerlijkheid van het Hertogdom Hoogstraten.
Met deze overdracht begint de ontginning
van de heide. Voor deze 1600 bunders
of 2112 ha (1 bunder zijnde 1,32 ha)
betaalt Fréderic de Beelen jaarlijks 1
ﬂorijn of 1 gulden. Eeuwenlang lag onze
streek, voorbij de Sint Antoniuskapel, er
desolaat bij: heidegrond en een paar kleine
vennen. Welke mogelijkheden waren er
in Brasschaat, ‘het Eeckeren-ten-Hooghe’
van toen? Eén oplossing: landbouw. De
onvruchtbare heidegrond bewerken tot er
graan en aardappelen groeien, tot er weiden
zijn waar koeien kunnen grazen.
Fréderic de Beelen-Bertholff slaagt
erin. Hij is zowat de stichter van Maria
ter Heide. Hij bouwt een kapel voor de
zondagsmis, bouwt windmolens en de
Bredabaan wordt rechtgetrokken en
verhard vanaf Brasschaat-dorp tot het
begin van het ontginningsgebied.
In 1770-71 laat hij een ruim
buitenverblijf in Frans-klassieke
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vorm bouwen. Het krijgt zijn naam Kasteel
Beelenhof. Die naam zal later door de
bevolking vervormd worden tot Bellenhof
of Hof de Bellen. Tijdens de oorlog werd
het kasteel zwaar beschadigd en in 1941
begint de toenmalige eigenaar Collin met
de wederopbouw. In 1947 is alles
klaar. Er hangt o.a. een klok van de
wereldvermaarde Zimmer in het kasteel.
Vandaag is vooral het uitgebreide
park - weliswaar in privéhanden - dat de
aandacht trekt.
De gemeente Brasschaat is nu
gestart met de opmaak van een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
om een duurzame en kwalitatieve
herontwikkeling van het
kasteeldomein - met respect
voor de erfgoedwaarden - aan
de slag te gaan. U kan de
plannen inzien en volgen in
ons gemeentehuis.
Lutgart Smekens
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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 ﬁer maakt over ons
ambacht en dat is de garantie die u krijgt.
Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar
testen en steeds verder verﬁjnen van onze
procedés en materiaalkeuzes weten wij hoe
uw perfecte juweel eruit ziet. 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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Wil je meer balans
in je figuur?

Betrouwbare
en betaalbare
plastische chirurg
ie.
Voor meer info

+3124 - 845 05 06

Een liposuctie kan hier een oplossing voor bieden
De vakkundige en gepassioneerde plastisch
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie oftewel overtollige vetverwijdering - wordt in
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen,
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin,
schouderbladen, bovenarmen en rug.
Een liposuctie is een specialistische behandeling
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een
liposuctie is een oriënterend gesprek met een
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde
setting kun je al je vragen en verwachtingen

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft
heldere informatie over de behandeling, de nazorg,
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal
een maatwerkofferte door de consulente met jou
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een
weloverwogen beslissing nemen.

Wie zijn wij?

Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie.
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen.
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal.
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend
consult met een van onze plastisch chirurgen aan.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

Klantervaring

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael |
Kliniek Heyendael

“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan.
Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is
precies naar mijn verwachtingen.” Sadaf

voor
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‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen NL)
info@kliniekheyendael.nl
+3124 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl

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
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best
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33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
's-Gravenwezel
37. De Kempen
38. Ibiza
39. Costa del Sol
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Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Aanraking…
body to body… erotiek…
happy end.

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

KORTING

OP ONZE
TANTRA MASSAGE

TANTRA MASSAGE

OP VERTOON VAN EEN FOTO
VAN DEZE ADVERTENTIE

Door het intensieve contact dat de masseuse met je lichaam
maakt, ontstaat er een bepaalde roes tussen lichaam en
geest. Zo wordt een erotische lust opgewekt en vastgehouden
gedurende de gehele massage om uiteindelijk naar een
hoogtepunt toe te werken. Dit in combinatie met een erotische
Body 2 Body massage, een beleving die veel dieper gaat dan
snel naar een orgasme toewerken. Een van de belangrijkste
uitgangspunten van tantra is het behoud van de seksuele
energie.

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

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

Kom genieten!

Psst...

10%

TANTRA MASSAGE
KOPPEL MASSAGE
SHOGUN MASSAGE

Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn.

NURU MASSAGE

Op zoek naar een erotische baan?

VIP MASSAGE

Altijd genieten!

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?
Scan de QR-code en stuur een e-mail!

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl
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MACO, UW PARTNER IN:
BANDEN NIEUW & OCCASIE
VELGEN
UITLIJNEN
BATTERIJEN
SNEEUWKETTINGEN
RUITENWISSERS
THULE FIETSDRAGERS
THULE DAKKOFFERS &
DRAGERS
H&R SPACERS &
VERLAGINGSVEREN

Bandenservice Maco | Heiken 3A te Brecht | 03/313.54.55

info@maco.be | www.maco.be

VOUCHER

Klaar voor het voorjaar?

10% korting

op een volledig verzorgingspakket*
Bij inlevering van deze voucher krijgt u 10% korting op een volledig
verzorgingspakket snit en brushen.
*alleen geldig in de maand mei!

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

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

Salon.luxx

Salon luxx

GEZELLIGE WARME

Look’nfeel heeft gekozen om zich toe
te spitsen op een landelijk, industrieel
interieur waarbij u mag denken aan
een mooie cottage keuken, landelijk
badkamermeubel, vitrinekast, vestiaire,
tv-kast, en zo verder.

INTERIEURS

Wij hebben in de loop der jaren de
meeste affiniteit opgebouwd met die
landelijk/industriële stijl en kunnen
hierdoor echt onze ziel leggen in wat we
aanreiken. We staan u bij in alle fasen
van het project en adviseren, ontwerpen,
budgetteren, bestellen en sturen de
toeleveranciers aan.

Het gevoel dat u wenst te
ervaren als ons werk gedaan
is, is onze drijfveer.

Een interieur
op maat?
Maak dan
vrijblijvend een
afspraak.

Melkerijstaat 7, 2910 Essen
0492 17 55 55 | Johan.looknfeel@gmail.com

KEUKENS

BADKAMERS
42

LIVING

SLAAPKAMERS

EETKAMERS

OPBERGING

www.looknfeel.be

BUREAUS
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te verliezen.
kostbare
tijd te
maakt u best een afspraak: zo hoeft u geen
Bel ons
gerust
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gerust
op 03/650.20.50!
kostbare tijd te verliezen.

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

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

Als een familie bij ons komt met een overlijden, bieden wij ook

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

administratieve hulp na het overlijden aan. Zo kan de familie alle
tijd nemen om te rouwen zonder meteen aan verschillende
administratieve zaken te denken.
Het blokkeren of deblokkeren van de bankrekening, aangifte
Kantoordirecteur
Kantoordirecteur

Viral Patel
Kantoordirecteur

Kantoordirecteur

van de nalatenschap, stopzetten van pensioenen of uitkeringen,
stopzetten van verschillende abonnementen, verzekeringen,
enz...
Wenst u meer informatie over alles wat met een uitvaart te

29/08/2018 - 33921

Welkom
bij Beobank
Welkom
bij Beobank
a3a4n2Beobank
42, 2930
Brasschaat
BredBarbeadaanbbij
,32930
Brasschaat
Welkom

03/650.20.50
| brasschaat@beobank.be
03/650.20.50
| brasschaat@beobank.be
Bredabaan
342,
2930
Brasschaat
Beobank
Beobank
NV/SANV/SA
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be
Beobank NV/SA

Adverteerder/V.U.:
| SA, Member
Crédit Group,
MutuelKoning
Group, Albert
KoningII-Laan
Albert 2,
II-Laan
1000 Brussel
BE 0401.517.147
RPR Brussel
| IBAN9545
BE774622
95456142
4622 6142
Adverteerder/V.U.:
BeobankBeobank
NV | SA, NV
Member
of CréditofMutuel
1000 2,
Brussel
BTW BEBTW
0401.517.147
RPR Brussel
| IBAN BE77
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maken heeft? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een afspraak.

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij
behandelen uw dierbare met
respect en eerbied.
Zorg voor de familie: wij willen u
begeleiden in dit proces om op een
hele mooie en persoonlijke manier
afscheid te nemen van uw dierbare.
Want uw verdriet
is onze zorg!

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 408, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40
info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be
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Steve
& Evi

Ik wil gewoon dat ie het doet!
Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.

Dream PC | De gepaste oplossing voor jouw probleem!
Opkuissessie (groot onderhoud)
Voor particulieren (incl. btw)
• tijdelijke bestanden verwijderen
• bureaublad opruimen
• programmalijst opschonen
• opstartprogramma’s nalopen
• opstartservice nalopen
• volledige virusscan
• malware scan
• drivers nalopen
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

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

De relatie met je borsten
Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik mijn borstprotheses
heb laten verwijderen. Het herstel verloopt naar wens. Ik begin ook
steeds meer te wennen aan mijn nieuwe zelfbeeld.
De kleding van vroeger zit niet altijd even mooi en de bh’s zijn
allemaal te groot, maar dat is weer een reden om te shoppen.
Naast shoppen ben ik ook weer gaan trainen. Ik probeer dit
rustig op te bouwen, want als ik te snel ga, dan voel ik steken
bij mijn littekens. Ik accepteer de situatie en geef me hieraan
over.
Voor alle vrouwen die nadenken over borstprotheses:
je bent goed zoals je bent! Ook als dat soms niet zo voelt.
Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde
vrouw kunt zijn. Je bent meer dan alleen een lichaam
met borsten. Accepteer jezelf en wees dankbaar voor
wat je hebt.
Daarom heb ik een ode geschreven aan mijn
borsten:

Wees actief en
blijf gezond met
Fitlife is jouw personal trainer en voedingsconsulent met 20
jaar ervaring.
• Bootcamp elke woensdagavond van 19u
tot 20u en elke zaterdagochtend van
Krijg de eerste
10u tot 11 in het park van Kapellen
bootcampsessi
• Personal en smallgrouptraining aan
e
GRATIS bij
huis of op een locatie naar keuze
vermelden Bru
• Online coaching met app
ist
• Voedingsplan en trainingsplan op
maat

Lieve mooie borsten,
Dank je wel dat jullie er altijd voor me zijn geweest.
Dat jullie mijn kinderen hebben gevoed, mijn
image hebben ondersteund, dat jullie mij
gelukkige en hilarische momenten hebben
bezorgd. Dank je wel dat jullie door dik en dun
aan mijn zijde staan.

Liefs, Fajah

Krekelberg 93 d, Hoevenen | 0494262688 | ﬁtlifekapellen@gmail.com | www.ﬁtlifekapellen.com
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Fotograaf:

Shootyou.be | www.shootyou.be

BETAALBARE TRENDY MODE
IN
ALLE MATEN (MAAT 34 T/M 48
)

FABULICIOUS | ‘CAUSE ALL SIZES MATTER
50

Schoolstraat 1B, Schilde | 0499 36 35 69
Fabulicious.eu | www.fabulicious.eu

Jullie zijn allemaal welkom om jullie kleedjes te verkorten, nieuwe
ritsen te laten zetten, gordijnen te laten maken en alle retouches van
A tot Z. Ook voor borduurwerken en printen op T-shirts en maskers
zijn jullie welkom. Dat is ook een goede optie voor een leuke cadeau.

Nu ook
Kom langs
of
maak een
afspraak

Voor meer informatie, kom langs in de winkel of bel 0483-388439.

Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops
Bredabaan 471, 2930 Brasschaat | 0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |

Personal Styling by Claudia

Wij renoveren
uw huis naar
uw thuis!
- Ramen en deuren
- Schilderwerken
- Gyproc werken
- Bezettingswerken
- Totaalrenovatie
Dus neem eens vrijblijvend
contact met ons op!

D’atelier Hasmik

Maand Mei is communiemaand:
Op al mijn onderstaande diensten
t/m 30 mei 25% korting

Vraag nu vrijblijvend
een offerte aan!

Zaakvoerder Nauwelaers Stefan
Groene Wandeling 29, ‘s Gravenwezel
+32 499 29 45 23 | info@rsjprojects.be
Voor meer info: www.rsjprojects.be

Maak
nu een
afspraak!

• Personal styling
• Nieuwe coupe met
bijbehorende outﬁt
• Garderobekast restylen
• Online kledingadvies

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

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.

Een gezellige
oase van rust

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.

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be
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Kaartlegster
Medium Anne

Gespecialiseerd in TAROT, Lenormand, fotoanalyse en pendelen
Nu
•
10% korting op
vertoon van deze•
advertentie •
Met meer
dan 20 JAAR
ervaring!

Laat uw toekomst voorspellen
Laat uzelf healen
Contact krijgen met
overleden mens of dier
• Vragen over verleden,
heden of toekomst

U kan haar vinden via: www.bloom.be
of whatsapp 0474 60 79 83
anne.wauters3@gmail.com
Enkel op afspraak
Nachtegaallaan 7, 2930 Brasschaat

Elk gerecht
is een kunstwerk!
“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de
“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!”
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken.
Roxanne en Orazio runnen samen Italiaans restaurant
Hij is heel gevoelig voor verse producten en vindt het
Sicilia Mia. Roxanne’s vader komt uit Sicilië en ze
Met meer echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar
besloten de keuken om te gooien naar een volledig dan 20 JAAR
krijgen voor wat ze betalen.”
ervaring!
Siciliaanse keuken. De menukaart is veranderd en ze
krijgen hele goede reacties op hun gerechten.
Waarom Sicilia Mia?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij
ons zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant,
onze keuken is echt anders. We werken met veel vis,
verse hapjes en eigen koekjes bij de kofﬁe.”

Geniet van ‘me-time’
bij I Nails & Care
Voor uw schoonheidszorgen en medische pedicure bent u bij ons
van harte welkom. Geniet van uw welverdiend rustmoment, geef uw
nagels een nieuwe look of laat uw voeten in de watten leggen.

Voor wie is Sicilia Mia?
“Iedereen is welkom bij ons. Het restaurant is
toegankelijk voor ouderen en voor gehandicapten en
we hebben een overdekte buitenbar. Daar kunnen
mensen terecht voor hapjes en een drankje.”

Zin om te genieten van onze Siciliaanse
keuken? Bestel dan bij Sicilia Mia!

Tot gauw!
Manicure - Nailstyling
Pedicure - Medische pedicure
Gelaatsverzorging

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

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant

Sicilia Mia | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.siciliamiaschoten.com

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE
PILATES & YOGASTUDIO
WITH AN ATTITUDE!

BEWUST MET
JE LICHAAM
OMGAAN

Exclusiviteit en
functionaliteit in één

Waar Flowing Art zich in onderscheidt,
is dat ze ook plinten en wandpanelen
kunnen maken van hetzelfde materiaal
als uw gietvloer.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED

Flowing Art ontwikkelt,
produceert en installeert
decoratieve gietvloeren bij
particulieren en bedrijven.

PILATES AND MORE...
Oude Baan 125, Brasschaat
+32 472 96 03 23
info@pilatesandmore.biz
www.pilatesandmore.biz

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.

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

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@ﬂowingart.eu
www.ﬂowingart.eu

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl
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BRUIST/RECEPT

Speciaal voor jou
Haal alles uit de keukenkast en leg jezelf in de watten in de zonnige maand mei
met een overheerlijke aardbeientaart. Als er nog een wat over is verras dan ook
je naasten met een puntje. Dat wordt smullen...
12 STUKKEN - 70 MIN.
MATERIALEN
Blindbakvulling of gedroogde
peulvruchten
Lage taartvorm van 26-28 cm,
ingevet
INGREDIËNTEN
40 g bloem, gezeefd
1 portie zoet taartdeeg
4 eidooiers
125 g suiker
2 zakjes vanillesuiker
1 el poedersuiker
500 ml melk
500 g aardbeien,
in plakjes
300 g bosbessen

BEREIDING
Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg hierop uit tot een ronde lap die
3 cm groter is dan de vorm. Bekleed de vorm met het deeg en zet de vorm
minimaal 30 minuten in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg een stuk bakpapier op het deeg en leg
daarop zoveel blindbakvulling of peulvruchten dat de bodem er bijna geheel
mee bedekt is. Zet de vorm op het rooster iets boven het midden in de oven en
bak de taart 20 minuten. Verwijder de peulvruchten en het bakpapier en zet de
taart nog 8 minuten in de oven. Laat de taart op een rooster afkoelen.
Klop in een kom met de handmixer de eidooiers met de suiker en vanillesuiker
tot een dikke crème die als een breed lint van de garde loopt. Schep de bloem
er luchtig door. Breng in een pannetje de melk aan de kook en schenk de melk
al kloppend met de mixer in een dun straaltje bij de geklopte eidooiers.
Laat het mengsel onder voortdurend kloppen aan de kook komen en 3 minuten
heel zachtjes koken. Neem de pan van het vuur en laat de room afkoelen. Klop
heel regelmatig om velvorming te voorkomen.
Schep voor de ﬁnishing touch de room in de taart en strijk deze gelijkmatig af.
Verdeel de plakjes aardbei over de room en strooi de bosbessen daar weer
overheen.
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

pakket

Ook in de maand mei kun je jezelf en
natuurlijk je geliefde in het zonnetje
zetten. Ze vragen niet om een cadeau
of wat extra aandacht, maar je doet er
vast en zeker goed aan om ze eens
flink te verwennen. Ga samen
picknicken buiten of blader (online)
door deze editie van Bruist. Los
gezellig samen de puzzels op en maak
kans op leuke prijzen. Reken maar dat
jullie een mooie dag hebben!
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That'so

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren.
Er is zelfs een aparte spray voor
jouw tatoeages, zodat deze niet
verkleuren door de zon en een
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl

Zoek de zes letters in BRUIST!

9
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7
9
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
YIn het zonnetje zetten.
De oplossing van vorige maand was tulpen.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-9-3.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing in op
onze site: www.brasschaat-bruist.be.
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 juni
de oplossing in op onze site: www.brasschaat-bruist.be
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sun care
pakket van

MAXLUUK.COM

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

BOREK.EU

E N JOYIN G TH E OUTD OOR S
YOI-FURNITURE.COM

Showroom Borek | Bedrijfsweg 7 | Oisterwijk

| T +31 (0)13 528 88 66 | E mail@borek.eu

USED CAR S

www.vanmossel.be
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