
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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TE KOOP

BRASSCHAAT  |  Instapbaar en verzorgd app. 77m², 
1 slpks, garagebox, elektr. conform EPC: 85,42 kWh/m²,

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gv € 295.000,-

BRASSCHAAT  |  Residentieel gelegen villagrond 2.543m² 
in bosrijke omgeving tussen Kapellen en Kapellenbos, 

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gv € 374.000,-

VERKOCHT

Unieke villa in cottagestijl te Schilde  
        met 5 slaapkamers

 GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

Neem de 360° 
virtuele tour!

WE ZIJN 
DRINGEND 

OP ZOEK NAAR 
NIEUWE WONINGEN!

03/502.58.78
GSM: 0476/50.54.25
welkom@sensumvastgoed.be 
www.sensumvastgoed.be

VERKOCHT

Unieke villa in cottagestijl te Schilde  
        met 5 slaapkamers

TE KOOP

EPC: 265 kWh/m², Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Vv

> Opp. perceel: 2.794m² > Bureel / praktijkruimte

> Recent gerenoveerd > Paardenstal

> Dubbele garage  > Mooie aangelegde tuin

MERKSEM  |  Zeer verzorgd  en energiezuinig appartement 
met 2 slpks, lift, terras, centraal gelegen, elektr. conform EPC: 

103 kWh/m², Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gv € 295.000,-

RANST  |  Splitlevel 216m², 3/4 slpks of praktijk of kantoor 
aan huis, grondopp. 966m², elektr. conform EPC: 238 kWh/m², 

Vg, Wg, Gvkr, Gdv, Gv € 645.000,-

GRATIS ADVIES EN 
WAARDEBEPALING 

VAN UW 
EIGENDOM



Op natuurlijke manier 
je huid verjongen?

Natural beauty by Nathalie
Terheidelaan 1, Brecht
0477 85 14 43  |  info@naturalbeautysalon.be
Voor meer info en foto’s resultaten: 
www.naturalbeautysalon.be

Natural beauty salon is een plek aan het natuurgebied in Brecht. 
Alles straalt hier rust uit in een prachtig mooie omgeving.

Dit was ook de opzet van de recente verbouwing, niet alleen plek 
waar kwaliteit op de eerste plek komt , maar ook uw beleving 
staan centraal. U wordt ontvangen met lekker drankje, gezond 

hapje en beneden in onze praktijk is alles in aardse tinten en heel 
warm ingericht waardoor u een echte zen ervaring kan genieten.

Ons team bestaat uit Nathalie, zaakvoerster en reeds 23 jaar 
actief in de beautybranche. Nog steeds streef ik iedere dag naar de 
perfectie. We blijven op zoek naar de allerlaatste nieuwe technieken, 

blijven ons zelf bij scholen. En op deze manier kunnen we altijd u 
verder helpen op het hoogste niveau mogelijk. We hebben tal van 

toestellen in huis voor zowel gelaat als lichaam en kunnen op deze 
manier ook heel vele klanten gaan verder helpen. We starten dan ook 
altijd met intake gesprek en gaan vandaar uit verder advies geven.

Marie hoort al wel wat jaren bij ons team en  is een gedreven 
skinexpert en staat klaar om u op maandag, woensdag , donderdag 

en vrijdag te helpen met advies en behandelingen.
Caroline is hier dagelijks (uitgezonderd vrijdag) en is zowel 
skinexpert, en gaat geen uitdaging uit de weg,  als ook alle 

afslankingsbehandelingen zijn haar passie.
Chiara komt op maandag en dinsdag ons team versterken en houdt 

ook echt van alles wat met huidverbetering te maken heeft.

Kortom , we staan voor u klaar om u verder te helpen met de 
allerlaatste technieken en kennis.

Zachte, pijnloze behandeling, ook wel Botox lookalike genoemd, met de impact 
van een medische behandeling. Mogelijkheden zijn zeer gevarieerd, van snelle 
huidboost tot oplossing voor huidveroudering, fi jne rimpels, couperose, oog- 
en wenkbrauwlift, grove poriën, acne, stevigheid van de huid, ...

Kies voor de allerlaatste nieuwe techniek, superboost!

2 STAPPEN
1 Er worden actieve stoffen in de huid gebracht via 

naaldloze injectie met jet stream, terwijl het diepere, 
overtollige vuil uit de poriën wordt gepompt. De 
bestaande kanalen in de huid vullen zich met een 
cocktail op maat van uw huid, vol met vitamines en 
mineralen.

2 Elektrostimulatie van de spieren (biofeedback voor
re-educatie van de spier). De spier krijgt nieuwe 
impulsen, wordt automatisch strakker en de 
huid ontspant, de ogen trekken open en de 
wenkbrauwen liften.

NA

VOOR

Op natuurlijke manier 
je huid verjongen?
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste mensen is 
het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen vol frisse moed, maar 
er zijn ook heel wat mensen die hier minder enthousiast van worden. 
Behoor jij tot die laatste groep? Dan heb je misschien wel last van de 
vakantieblues. Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan Goossens. Hij 
staat te trappelen om deze maand weer het theater in te gaan met zijn 
show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview dat we met hem hadden. 
Goede tip voor als jij wel last hebt van zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: 
reserveer kaartjes voor deze show. Dan heb je iets om naar uit te kijken en 
daar word je automatisch een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt voor onze 
bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan ook enthousiast en 
delen maar al te graag hun inspirerende verhalen. Nieuwsgierig? Blader 
dan snel verder!

Manuela Kolkman

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

Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

VOORWOORD/SEPTEMBER

Inhoud
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VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLAN
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiefoto's hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start.  

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie leuk 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een 
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Heilig Bloedlaan 259-261, Hoogstraten  |  00 32 (0) 3314 74 70  |  greenhouse2@telenet.be  |  www.inforegio.be/interieur-green-house-hoogstraten  

    Green House Interiors heeft er kijk op!

Kom langs en 

ervaar wat wij voor uw huis 

kunnen betekenen

 deel van de totaalinichting van je huis?
De huiskamer...

Heilig Bloedlaan 259-261, Hoogstraten  |  00 32 (0) 3314 74 70  |  greenhouse2@telenet.be  |  www.inforegio.be/interieur-green-house-hoogstraten  

    Green House Interiors heeft er kijk op!

VORMGEVINGop maat

Stijl, elegantie 
en klasse 

U kan bij ons terecht voor:
✔  (Advies bij) het ontwerp of 
 verbouwing van uw  woning;
✔  Ontwerp van uw kasten of 
 meubelen;
✔  Advies bij het kiezen/plaatsen 
 van de verlichting;
✔  Advies bij het kiezen van 
 vloeren en plinten;
✔  Advies bij het kiezen van 
 kleuren van het schilderwerk; 
✔  Advies, leveren en plaatsen van 
 gordijnen en stofferingen, 
 met keuze uit meer dan 
 50.000 stoffen;
✔  Jaloezieën in hout en shutters.

We geven uw oude 
meubels een tweede 
leven. Het houten 
frame wordt volledig 
nagekeken en 
eventueel opnieuw 
gekleurd, passend 
bij de stof.

Ontdek wat we 
nog meer bieden.
Scan de QR-code

GREEN HOUSE ADEMT 

Kom langs en 

ervaar wat wij voor uw huis 

kunnen betekenen

 deel van de totaalinichting van je huis?
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UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren 
bij de vrijmibo of 
superchique naar die 
nieuwe koffi etent om 
de hoek? Met de Union 
Flow cruise je soepel 
door de stad. Met deze 
lichtgewicht, 
aluminium fi ets steel 
jij gegarandeerd de 
show! 
www.union.nl

www.artistiki.be

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, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

LAST VAN EEN GEÏRRITEERDE 
HUID IN HET GEZICHT?
Je hebt dan waarschijnlijk last van droge huid. We geven 
daarom graag een aantal verzorgingstips mee om een 
uitgedroogde huid te verhelpen. Je kan bij ons een 
gratis huidanalyse boeken om je huid professioneel 
te laten analyseren. 

www.esthetiQ.be

Kom langs bij EsthetiQ 
tijdens de OPENDEURDAG
zaterdag 1 oktober 10:00 - 16:00 uur
Wij verwelkomen iedereen 
met een hapje en een drankje. 
Voor meer info bel 0032 (0)3 296 82 60 
of ga naar de website!

Scan 
de 

QR-code

Heerlijke
nazomer

BRUIST
Deals

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

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
België Bruist en van het 
magazine uit jouw regio. 

Tag je vrienden in dit 
bericht, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van deze 

leuke actie! 

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

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

www.artistiki.be

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, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

VAN 
€ 49.95

NU VOOR   
€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN
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nazomer Doe
mee en 

win LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD
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Schoolstraat 3/2, Schilde
0032-496707231
info@grimenco.be
www.grimenco.be

AIRBRUSH TATOEAGES

MANDALA HANDWERKEN

BELLYPAINT

AIRBRUSH TATTOOS

KINDERGRIME

WORKSHOPS Deze tattoos worden op de huid gezet met kindvriendelijke 
verf, watervast en ze blijven wel tot een week mooi, zelfs 
na het douchen (mits er niet op gewreven maar enkel op 
gedept wordt). 

Doordat wij zelf sjablonen maken, kunnen wij ook helemaal 
in thema werken. Let er wel op dat dit enige voorbereiding 
vraagt. Dus als je een thema wilt, moet je dit wel op tijd 
melden.

Verwijderen gaat heel gemakkelijk. De verf gaat er zeer 
gemakkelijk af door de tattoo in te wrijven met alcohol, 
denk bijvoorbeeld aan ontsmettingsalcohol. 

Volg mij op

Vind je dit ook heel plezant?
Vind je dit ook heel plezant?

Bezoek de website Bezoek de website 

of stuur een mail!of stuur een mail!

SCAN MIJ!SCAN MIJ!

De grote hit van tegenwoordig is toch wel de Airbrush-tattoo! 
Een levensechte tattoo, maar pijnloos, zonder naalden. 
Watervast, maar toch makkelijk te verwijderen.

Alles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoen

27 augustus
Workshop AIRBRUSH

Eva Berneel van Design by Pixie zal 
ons leren hoe we stencils moeten 

gebruiken, schaduwen leggen en hoe 
we alles in elkaar en uit elkaar steken.

Inschrijven kan via 
info@grimenco.be of 

sandy_willems@hotmail.com

1514



Meer dan 50 jaar aandacht voor  
ambacht en perfectie

“Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood 
verdient dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk 
– of u het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen – 

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

Meer dan 50 jaar aandacht voor  
ambacht en perfectie

Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar testen 
en steeds verder verfi jnen van onze procedés en 
materiaalkeuzes weten wij hoe uw perfecte juweel 
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

1716



DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders 
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Belgen 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.

ZZYYXXWWVV
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Meesterkleermaker
Dave Elseviers

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

 www. atelier-clement.be        atelier-clement

 CUSTOM MADE JACKETS

 CUSTOM MADE SHIRTS

 DENIM JEANS 5 POCKETS & CHINO’S

 ACCESSOIRES CUFFLINKS & TYE’S

ATELIER ENKEL OPEN OP AFSPRAAK

1918 19



0032-486487906

info@medischelaserpraktijk.be

www.medischelaserpraktijk.be

Voordelen laserontharing
• De behandeling wordt op een medisch  

 verantwoorde manier uitgevoerd   

 door mensen met een medische/   

 paramedische opleiding.

• Goedgekeurd door artsen en dermatologen.

• Geen pijnlijke ongemakken die scheren,  

 waxen en epileren wel met zich meebrengen.

• Vrijwel alle lichaamsdelen kunnen   

 behandeld worden.

• Geen scheermesjes en scheergel meer.  

 Ook de onvermijdelijke snijwondjes en  

 ingegroeide haartjes die daarbij komen  

 kijken mag je ‘dag’ zeggen.

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

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

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

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

Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak!

Beemdenstraat 5, 2340 Beerse
+32 (0) 478 54 24 96
www.devryservice.be

Kom tot rust in 
de badkamer 
van uw dromen

Droomt u van een moderne en 
comfortabele badkamer? Dan 
zijn wij, De Vry Service uit Beerse, 
uw professionele aannemer. Wij 
werken uw wensen vakkundig uit 
en realiseren uw droombadkamer 
zonder zorgen. Ondertussen 
bestaan we al 12 jaar en kunt 
u bij ons terecht voor totale 
badkamerrenovaties én voor 
kleinere sanitaire projecten en 
herstellingen.

Onze focus ligt steeds op comfort, 
duurzaamheid en kwaliteit en 
dit met de glimlach. Dat we een 
uitstekende service bieden, had 
onze naam u al verteld. Wij werken 
van ontwerp tot en met afwerking. 
U hoe�  dus geen andere partij meer 
in te schakelen!

Kijk op devryservice.be of mail 
naar info@devryservice.be.

Douchen tijdens de verbouwing!
Met het oog op het ontzorgen van onze klanten
hebben we nu ‘Showertime’, onze mobiele 
badkamer! U kunt tijdens de verbouwing rustig 
thuis blijven douchen. Ook voor aannemers - 
verzekeringen - evenementen - of privé.
Een snelle, comfortabele en goedkope oplossing.
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Gent Festival van Vlaanderen is een 
internationaal muziekfestival dat 
kiest voor kwalitatief klassiek in 
haar puurste vorm, maar ook de 
grenzen van klassiek opzoekt met 
tal van creatieve formats. Zo is er 
OdeGand, het jaarlijkse startschot 
van Gent Festival, dat is uitgegroeid 
tot een adembenemend en 
avontuurlijk stadsfeest. Jaarlijks 
trekt Gent Festival ruim 50.000 
bezoekers met een gedurfd 
programma van klassiek en 
wereldmuziek tot jazz. Jong 
aanstormend talent en wereldbe-
roemde artiesten delen hun passie 
en virtuositeit met zowel de 
melomaan als de prille muziekont-
dekker. Dit jaar staan er van 10 tot 
en met 30 september maar liefst 
180 concerten op het programma 
waar ruim 1.500 (inter)nationale 
artiesten aan meewerken. 
www.gentfestival.be

 AGJE UIT
GENT FESTIVAL 
VAN VLAANDEREN

FILMPJE KIJKEN
SPEAK NO EVIL
Tijdens een vakantie in Toscane raken een 
Deens en Nederlands gezin met elkaar 
bevriend. Het klikt zelfs zo goed dat ze 
besluiten om elkaar na de vakantie nog een 
keer op te zoeken. Het duurt echter niet 
lang voordat de reünie uit de hand begint te 
lopen, als blijkt dat de Nederlanders zich 
op vakantie anders voordeden dan ze in 
hun eigen omgeving werkelijk zijn. Het 
Deense gezin bevindt zich in een benarde 
situatie in een huis van mensen waar ze 
zich volledig in hebben vergist en waarvan 
ze wensten dat ze er nooit binnen waren 
gestapt... SPEAK NO EVIL is vanaf 14 
september te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

ZZYYXXWWVV
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Elk gerecht 

“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de 
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken. 
Hij is heel gevoelig voor verse producten en vindt het 
echt belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar 
krijgen voor wat ze betalen.”

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 koffi e.”

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!

“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!” 
Roxanne en Orazio runnen samen Italiaans restaurant 
Sicilia Mia. Roxanne’s vader komt uit Sicilië en ze 
besloten de keuken om te gooien naar een volledig 
Siciliaanse keuken. De menukaart is veranderd en ze 
krijgen hele goede reacties op hun gerechten. 

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

is een kunstwerk!

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant
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Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 

professioneel 
team met een 

gemeenschappelijk doel: 
voldoen aan de wensen van onze klanten.

Het doel van ons bedrijf is: Promotie, 
Aankoop en Verkoop van alle soorten 
vastgoed aan de Costa del Sol, maar 

vooral gespecialiseerd in Puerto Marina.

We hebben een breed aanbod 
in onroerend goed; verhuur en 

overdrachten, allemaal met de beste 
economische garanties op de markt, 
zodat u uw droom kunt waarmaken.  

Tot binnenkort! 

Koop je droomhuis 
       aan de Costa del Sol?

ACTUEEL 
AANBOD! 
Scan de 
QR-code 

Makelaar sinds 1987

Koop je droomhuis 
       aan de Costa del Sol?

Woning verkopen of kopen? BBi Internacional is hèt aangewezen 
kantoor in Puerto Marina en omgeving. Ons team gaat graag actief voor 
je aan de slag! Wij kunnen je van dienst zijn bij woningverkoop, woningverhuur 
en aankoopbegeleiding. Wat onze werkwijze kenmerkt? We zijn vanaf het eerste 
moment betrokken, bereikbaar en vooral enthousiast. Ons team steekt al zijn 
kennis en energie in je opdracht. Onze begeleiding is uitgesproken persoonlijk. 

AANKOOP

VERKOOP

VERHUUR

KEY HOLDER

ONZE VASTGOED
DIENSTEN

VAN UW WONING

Wij staan klaar 
om al uw vragen 
te beantwoorden!
Neem contact met ons 
op de mogelijkheden 

te bespreken.

Laat uw 
eigendom taxeren

Zodat u de huidige 
marktprijs van uw 

woning weet.

+34 607 731 972
Madeira, local 7-1

(Puerto Marina)
29630 Benalmádena

info@bbipuertomarina.com
www.bbipuertomarina.com/nl
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

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

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
2626
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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

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug.”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst op 
Theater.nl.
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FABULICIOUS  |  ‘CAUSE ALL SIZES MATTER’ Schoolstraat 1B, Schilde  |  0499 36 35 69
            Fabulicious.eu  |  www.fabulicious.eu

BETAALBARE TRENDY MODE IN 
ALLE MATEN (MAAT 34 T/M 48)
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SNEL EN ZORGELOOS 
VERHUIZEN?

Al meer dan 75 jaar zorgen wij voor uw verhuizing. Of het nu gaat om grote 
of kleine vracht, wij kunnen u altijd helpen. Wenst u snel een verhuizing gerealiseerd 

te hebben? Persoonlijke, snelle service staat bij ons hoog 
in het vaandel en altijd voorop!

WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE

Verhuizingen Meys  |  Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 653 22 11  |  info@meys.be  |  www.meys.be
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Zorg op maat, 
precies hoe jij 
het wil. En dat 
bij jou thuis!

Zorg 
op 
maat?

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

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

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

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel, 
Rijkevorsel), Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, Stabroek, 
Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem

WWW.JOYOFYOGA.BE
INFO

BEN JIJ EEN YOUNG YOGI? 
Tussen de 25 en 35 jaar? 

Dan kan je genieten van deze promo: 

3 maanden unlimited yoga voor €150

Aan te kopen tussen 1 en 15 september

www.joyofyoga.be

KERKSTRAAT  17  ACHTER RESTAURANT DI STEFANO
‘s-Gravenwezel
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ST Y L I S H .  S O P H I ST I C AT E D .  S E X Y.

Lingerie Caress  |  Dr. Roosenplein 43, Brasschaat  |  03 651 86 17  |  www.caress.be

Shop ook online
www.caress.be

Met persoonlijk 
advies!

HIPPE  EN  DUURZAME  KINDERSCHOENEN
Pippa is een gezellige kinderschoenwinkel in het hartje van Schilde waar persoonlijke 
service centraal staat. Een goede kinderschoen vanaf de allereerste stapjes is enorm 
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de voeten van jouw oogappel. We nemen 
met plezier de nodige tijd voor elke klant. We meten steeds de voeten op en gaan 
daarna samen op zoek naar de perfecte schoen voor jouw kind in de stijl die jij 
leuk vindt. Onze collectie bestaat uit hippe, originele, kwaliteitsvolle en duurzame 
schoenen. Ook voor de mama’s hebben we een collectie om te ‘twinnen’ met je 
kleine kapoen. Zalig toch!?

Ik kijk er naar uit jou te mogen verwelkomen bij Pippa!     Liefs, Cato

Wil je als eerste al onze 
nieuwigheden ontdekken?

 

Volg ons!

Shop online:
www.pippakinderschoenen.be
 
Pippa
Turnhoutsebaan 260, Schilde
info@pippakinderschoenen.be 
0477/03.23.60 

Onze merken: 
Ocra – Angulus – Rondinella – Pom d’api - Naturino x Falcotto –  

Blundstone – HIP – Petit Nord – Confetti – Tricati – Victoria – Alwero 
– Freedom  Moses – Jeune Premier – Sticky Lemon – Aigle – Bergstein 

– Collégien – MP Denmark – Imruby – …

TOT MAAT 36
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Mentaal sterker en 
fysiek weerbaarder 

SANDO KIDS 
Kinderen 5-11 jaar Spelend sterker worden! 

SANDO TIENERS & GIRLS ONLY 
Jongeren 12-15 jaar Ontdek je kracht en ‘nee’ 
zeggen is oké! 

SANDO VROUWEN 16+ - JUNO 
Iedereen verdient het om zicht veilig te voelen!  

SANDO WEERBAARHEID- EN 
ZELFVERDEDING- 
WORKHSOPS & CURSUSSEN OP MAAT 
Sterker den je denk! 

De cursussen vinden plaats in Antwerpen, 
Deurne, Mortsel, Schilde of op jouw school, 
bedrijf of vereniging. 

Leer tijdens onze lessen hoe 
je mentaal sterker en fysiek 
weerbaarder wordt, waardoor 
je met meer zelfvertrouwen 
door het leven gaat. 

VOOR KINDEREN, JONGEREN, DAMES, SENIOREN EN ORGANISATIES

DOE JE MEE?
Wil je graag eens een les 

meevolgen? Surf naar 
www.san-do.be voor meer 

informatie.

+32 475 542 568  |  info@san-do.be
www.san-do.be

 Sando weerbaarheid en zelfverdediging
 Sando_zelfverdediging
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Yasmien, master in beauty

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

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

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

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

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

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

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

Yasmien Beauty Artist  |  Sparrenlaan 15, Brecht |  0497402377  |  info@yasmienbeautyartist.be  |  www.yasmienbeautyartist.bemaatkasten | interieur | buitenkeukens

www.yg-design.be

MAATKASTEN IN 
ZELFBOUWPAKKET MET 
ONDERSTEUNING



LOOKING/GOOD

Kleur
beïnvloedt je stemming

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen. 
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een 
specifi eke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te 
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

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

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

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

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

MICRO-NEEDLING

MICRO-DERMABRASIE

SUPERBOOST 

IKARI

SOPRANO ICE LASER

DERMAPLANING Chantal & Myriam

Tilburgseweg 57A, Goirle (NL)  |        +31 6 13774345  |  info@nektargoirle.com  |        nektar.goirle  |        nektarin.goirle  

DE NAJAARS-
COLLECTIE
IS BINNEN 



Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 
 
 Parodontitis
 V erwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!
 

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

 Gingivitis
  Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 
 
 Ontstoken tandvlees voorkomen
  Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Nick wordt meteen enthousiast als hij het 
over ‘zijn’ hotel heeft. “Het is zo’n mooie 
uitdaging om een hotel als dit op de kaart 
te mogen zetten en te zien dat we daar 
met het hele team ook bijzonder goed in 
slagen”, vertelt hij. “Met Boutique Hotel Ter 
Zand hebben we een uniek hotelconcept 
neer weten te zetten op een unieke locatie.” 
Uniek aan het concept zijn onder andere de 
32 Garden Suites die zich verspreid over het 
terrein bevinden. En ook de 53 kamers in 
het hotel zelf vormen een goede reden om 
hier vaker terug te keren. “Ze zijn sowieso 
gloednieuw en van alle mogelijke gemakken 

Culinair 
onthaasten 
in Zeeland
Op een unieke locatie in Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand van Westerschouwen, 
vind je sinds circa anderhalf jaar het luxe Boutique Hotel 
Ter Zand. “De perfecte plek om uit te waaien en culinair 
te onthaasten aan de Zeeuwse kust”, aldus operations 
manager Nick Peeters.

voorzien. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier 
bovendien toch aan als een kleinschalig 
hotel waar je als gast alle aandacht krijgt 
die je verdient.” Dat laatste lijkt overigens 
niet alleen zo, het is ook daadwerkelijk het 
geval volgens Nick. “Iedereen die bij ons 
werkt heeft oog voor onze gasten.”

Faciliteiten
Los van de luxe kamers en Garden 
Suites, kunnen de gasten van Boutique 
Hotel Ter Zand nog gebruikmaken 
van diverse andere faciliteiten. “Zo 
verhuren we fi etsen voor onze gasten 
waardoor ze heerlijk de omgeving kunnen 
verkennen en ook zijn gasten (van binnen 
en buiten het hotel) welkom in ons 
restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten.” Daarnaast kunnen 

BRUISENDE/ZAKEN

ze gebruikmaken van de wellness en de 
fi tness die zich op slechts tweehonderd 
meter van het hotel bevinden. “Dit alles 
maakt het tot het perfecte hotel voor 
leisure gasten, maar ook zakelijke gasten 
zijn bij ons meer dan welkom.”

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede(NL)
Tel. +31 111-764799
Operations manager: Nick Peeters
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

HET PEREFCTE HOTEL 
VOOR ZOWEL 

LEISURE GASTEN ALS 
ZAKELIJKE GASTEN
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

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

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA 1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

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.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van België in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.schildeschotenbruist.be

Turnhoutsebaan 54  •  2970 Schilde  •  03 336 53 44 
info@rozenenbottels.be  •  di - za 10.00 - 18.00 uur

       www.rozenenbottels.be
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USED CAR S

www.vanmossel.be

Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 27-07-2022   16:3127-07-2022   16:31


