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

Maak een
frisse start!



BABOR BEAUTY
WORLD SCHILDE
Wil jij graag zichtbaar resultaat, een
persoonlijke aanpak en vind je ontspanning
ook zo belangrijk?

Geldig tot en met 31 oktober 2022

WAARDEBON

Verwen jezelf en laat een tweede persoon gratis meegenieten*

€ 120,*De eerste persoon betaalt € 120,-, de tweede persoon betaalt niets.

Dan ben je op het juiste adres.
We zijn een instituut voor zowel vrouwen als
mannen.

Volg ons op Facebook en Instagram
voor foto’s, dagelijkse tips en promoties.
Wij kijken er alvast naar uit jou te
mogen verwelkomen!
Al onze behandelingen vind je op
www.babor-beautyworld.be
baborbeautyschilde
baborbeautyworld
Turnhoutsebaan 244a, 2970 Schilde

03 384 13 31
babor@skynet.be

WIMPERLIFTING & WENKBRAUWSTYLING
Wil jij ook een open blik zonder make up te hoeven dragen?
1 Mooi in vorm zetten van wenkbrauwen
met wax
2 Liftend en ontzwellend oogmaskertje
3 Wimperkrulling
4 Verven van wimpers
5 Styling van wenkbrauw met
wenkbrauwﬁller
(normaal € 230,- voor 2, nu € 120,-)

Proﬁteer van
hoge korting!

BENT U OP ZOEK NAAR
EEN SPECIALIST?
Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en
de nieuwste technieken
gebruikt?

Vemeld de code BRUIST
2022 bij de aanvraag van
informatie en bespaar
zo op een fantastisch
zwembad in úw tuin.

Wij pakken het bouwkundig aan en
ontzorgen u van a tot z. En natuurlijk
denken we mee met uw budget.

HVD POOLS
voor uw zwembaden en zwemvijvers
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KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN
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WWW.HVDAQUA.NL
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+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

EEN ZWEMBAD,
DE PAREL IN UW TUIN!

MAA
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EEN AFS

Wist u dat wij u ook kunnen
adviseren over natuurlijke
wateroplossingen?

RA

NU

HVD AQUA
voor de technische ruimte,
producten en onderhoud

EEN AFSP

HVD KOI
voor uw koivijvers en natuurvijvers

COLOFON
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BELGISCHE
GRENSSTREEK

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.

Bruisende lezer,
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!

KAPELLEN

Manuela Kolkman
Adverteren?

BRASSCHAAT
DE KEMPEN

Inhoud

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

VOORZIE JE DROMEN VAN
EEN STAPPENPLAN

Zo maak je een
frisse start

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.
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?
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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.

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 ﬁets 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

G

A

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.

U

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.

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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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?
T est het hier

Jouw lach, onze passie

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!

Ontstoken tandvlees?

Wist je dat...
CDC op Feedback
Company meer dan
5.000 reviews heeft
met een score van 8.8!

Kom altijd in actie!
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 ﬂosdraad tussen de tanden en
kiezen te voorkomen.

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.

Ontstoken tandvlees voorkomen

Verwaarloos 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!

Parodontitis

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 ﬂossdraad 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

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!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl
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LAST VAN EEN GEÏRRITEERDE
HUID IN HET GEZICHT?

Fashionable arriveren
bij de vrijmibo of
superchique naar die
nieuwe kofﬁetent om
de hoek? Met de Union
Flow cruise je soepel
door de stad. Met deze
lichtgewicht,
aluminium ﬁets steel
jij gegarandeerd de
show!
www.union.nl

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.

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!
www.esthetiQ.be

Scan
de
e
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DE UNIEKE
INTERIEURCOLLECTIE VAN

UNION – FLOW OLD RED

nazomer
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Doe
mee en
win

KENWOOD
– MULTIPRO GO

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.artistiki.be

VAN
€ 49.95

NU VOOR

€ 39,95

www.kastaccessoires.nl

WEES UNIEK EN CREËER HET
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE!

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.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST
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 verbindingsstukken 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.

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

Heerlijke

SHOPPING/NEWS
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Na een vakantie vol eten buiten de
deur is het stiekem toch wel heel ﬁjn
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

LEZERSACTIES*

LEZERSACTIE*

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!

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 ﬂes 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!

Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl
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www.thegoodwine.nl TAG #ROOD
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We heten u van ganser
harte welkom in
onze winkel.

SPAANSE WEKEN!
Tapas, jámon, paella,
tortilla, Iberico
varken, …
Van 2 september tot
18 september kan je genieten
van heerlijke Spaanse
producten, maaltijden, schotels
en nog veel meer in onze
winkel. Je maakt zelfs kans om
een citytrip naar de Spaanse
zon te winnen! Hou zeker ook
onze Facebook, Instagram en
website in het oog voor leuke
Spaanse recepten en ideeën.

Heerlijk NAZOMEREN!
De zomer is nog niet voorbij! Ook in september en oktober
kunnen we vaak nog genieten van warme zomeravonden. Het
ideale moment om nog even te genieten van de barbecue voordat
de herfst weer in het land is.
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, … 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!


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

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.

Dagelijks bieden we u
een ruim assortiment
van vers vlees aan.
Hier wordt door ons
persoonlijk telkens de
beste kwaliteit
uitgekozen.

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
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DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter
Bij Hair & Beautystudio Uñas
bieden wij u een groot aanbod
van behandelingen en kennis aan.
Daarnaast hechten we veel belang
aan het gebruik van de juiste
producten.
U kunt altijd bij ons terecht voor de
volgende behandelingen:

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

nagelstyling
manicure & pedicure
waxen
wimperextensions & lashlift
afslanken met cryolipolyse
haarverzorging
cellulite vermindering
detox
Wenst u meer informatie over?
Surf dan naar onze website
www.hairbeautystudiounas.be
en boek een gratis info sessie waar
wij stap voor stap deze behandeling
met u doornemen.

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

Heidestatiestraat 30a,
Kalmthout
0032 034 34 80 34

Reserveer nu een behandeling!

www.hairbeautystudiounas.be
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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
ﬁjn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
Het meest gebruikte wachtwoord is
123456. De helft van de Nederlanders
verandert zijn wachtwoord nooit.
Door je iets in te beelden kun je
daadwerkelijk beter worden in een taak.
17
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SNEL EN ZORGELOOS

VERHUIZEN?

Verhuizingen Meys zag 75 jaar geleden het levenslicht. Inmiddels staat alweer de
derde generatie aan het roer in de persoon van broers Erik en Patrick Meys, die het
vak met de paplepel ingegoten kregen. “Na al die tijd hebben we nog steeds plezier
in datgene wat we doen. We doen ons best om onze klanten tijdens de verhuizing
zo veel mogelijk te ontzorgen.”

BRUISENDE/TOPPER
vervoer van je spullen. “We kunnen in principe alles
uit handen nemen. Denk aan het demonteren en
monteren van je meubels, het in- en uitpakken van
je spullen, het aansluiten van lampen en televisie in
je nieuwe woning en het afvoeren van afval.”

Beide broers vullen elkaar qua capaciteit perfect
aan; Erik is sterk in het administratieve gedeelte,
terwijl Patrick de praktische kant voor zijn rekening
neemt. “Omdat het bedrijf, gestart door onze
grootouders, al zo lang bestaat, weten we als geen
ander wat er allemaal bij een verhuizing komt
kijken. Die ervaring benutten we graag om alles tot
in de puntjes te regelen, voor zowel bedrijven als
particulieren.”

Bijna alles is mogelijk
Ook het verhuizen van speciale goederen als
piano’s en biljarttafels is geen enkel probleem.
Meubelbewaring behoort bij Verhuizingen Meys
eveneens tot de mogelijkheden. “Als je wacht op de
oplevering van je nieuwe woning is het bijvoorbeeld
ﬁjn om je meubels tijdelijk op te slaan. We denken
sowieso actief met je mee. Hoe lastig een situatie
ook lijkt, met wat creativiteit vinden we er wel een
oplossing voor!”

Persoonlijk en vertrouwd
“We gaan altijd eerst ter plekke kijken om de situatie
goed te beoordelen. We nemen de tijd om door het
huis te lopen en je wensen te bespreken, waarna
we een duidelijke offerte opstellen.” Verhuizingen
Meys draagt desgewenst niet alleen zorg voor het

WE DENKEN
ACTIEF MET JE MEE
OOK MET OPSLAG

Verhuizingen Meys | Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 653 22 11 | info@meys.be | www.meys.be
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BRUISENDE/TOPPER

RUIMTE NODIG?

VERHUIZEN OF OPSLAAN
PERSOONLIJKE SERVICE
STAAT ALTIJD VOOROP!

WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Bij de werkzaamheden voor hun bedrijf Verhuizingen Meys merkten de broers
Erik en Patrick Meys dat er een grote behoefte was aan opslagruimte. Ze grepen hun
kans en richtten Topstorage op. Anno 2020 hebben zij de beschikking over maar
liefst 9.000 m2 aan selfstorage ruimtes die bedrijven en particulieren voor korte
of langere tijd kunnen huren.
Groot en klein
De units zijn beschikbaar in verschillende formaten;
van 1 tot 200 m2. Uiteraard zijn ze schoon en goed
beveiligd middels een toegangs-controlesysteem en
camerabeveiliging. Je kunt er 7 dagen per week, van
6.00 tot 23.00 uur, terecht. “Van tevoren kun je een
kijkje komen nemen bij de units. In overleg kijken we
wat je nodig hebt. Blijkt een grotere unit uiteindelijk
toch meer geschikt te zijn, dan regelen we dat
gewoon. We geven ook advies hoe je je spullen het
beste kunt stapelen, zodat je de beschikbare ruimte
optimaal benut.”

“De redenen om een selfstorage ruimte in gebruik
te nemen, zijn heel verschillend. Sommige mensen
hebben opslag nodig voor seizoensgebonden spullen
als ski’s en surfplanken, anderen zoeken een plek
voor meubels waar ze geen afstand van kunnen
doen. Het is gewoon prettig om een extra schuur
of kelder tot je beschikking te hebben. We hebben
ook klanten die hier hun pakketten laten bezorgen.
Die halen ze dan op een later moment op. Het is
tevens mogelijk om pakketten vanaf je unit te laten
vertrekken. Wij zorgen ervoor dat de koeriersdienst
deze in ontvangst kan nemen.”

Persoonlijke service
Het moge duidelijk zijn: persoonlijke service staat
bij Topstorage voorop. “We kennen dan ook bijna al
onze klanten bij naam. Heb je geen tijd of zin om
zelf je spullen vanuit je unit naar huis te vervoeren?
Omdat we ook een verhuisbedrijf hebben, is ook dat
zo gepiept!”

Lage Kaart 460 2930 Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
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Ons eigen rouwcentrum

VAN VLAANDEREN

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.

tijd nemen om te rouwen zonder meteen aan verschillende
administratieve zaken te denken.
Het blokkeren of deblokkeren van de bankrekening, aangifte
van de nalatenschap, stopzetten van pensioenen of uitkeringen,
stopzetten van verschillende abonnementen, verzekeringen,
enz...
Wenst u meer informatie over alles wat met een uitvaart te
maken 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
22

AGJE UIT

GENT FESTIVAL

Wist je dat?

administratieve hulp na het overlijden aan. Zo kan de familie alle

D

Steve
& Evi

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 wereldberoemde artiesten delen hun passie
en virtuositeit met zowel de
melomaan als de prille muziekontdekker. 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

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.

BINNEN/BUITEN
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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 ﬂes.
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.
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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
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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.
26

THEATER.NL

Johan Goossens:

'Ik hou ervan als mensen
eerlijk zijn'
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.
“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.”

Foto: Jaap Reedijk

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
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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.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist
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Dé haard
voor jouw
huis!

Wij houden uw energie laag!

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
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BRUISENDE/ZAKEN

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.
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
32

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.”

HET PEREFCTE HOTEL
VOOR ZOWEL
LEISURE GASTEN ALS
ZAKELIJKE 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 ﬁetsen 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

ze gebruikmaken van de wellness en de
ﬁtness 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
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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 to 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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COLUMN/LUTGART SMEKENS

Zaal de Polygoon viert 100 jaar op 9 oktober 2022
Dankzij een groep
enthousiaste vrijwilligers
is de vereniging de
laatste jaren enorm
gegroeid. Er is nu een
aanbod van events
en ﬁlmvertoningen in
de Polygoon. De vzw
De Polygoon wil de
geschiedenis alle eer
geven die zij verdient in
dit bijzonder feestjaar.

We keren terug in de tijd voor 1922 om
de geschiedenis van de zaal De Polygoon
te vertellen. Bij de erkenning van België
in 1830 was het gebied – waar nu
Maria ter Heide is – deels een militair
oefenterrein met de naam Polygoon, wat
‘veelhoek’ betekent. Vanaf het invoeren
van de dienstplicht in 1913 groeide dit
gebied uit tot volwaardig militair kamp
met dienstplichtigen en volledige militaire
infrastructuur. Al snel openen talrijke
cafés in de buurt hun deuren. Op het
hoogtepunt van de militaire aanwezigheid
telt men rond de kazerne meer dan 50
cafés.
In 1919 begint aalmoezenier De Ridder
een campagne om een ‘thuis’ voor de
soldaten te bouwen buiten het kamp.
Onder het voorzitterschap van Baron della
Faille komt de Belgische Soldatenkring
tot stand. Een klein huis De Kring in de
Kapellei wordt aangekocht in 1922. Een
cinemazaal en biljartzaal worden ingericht.
Het gebouw brandt af in 1938 en heeft
zwaar te lijden onder de bombardementen
in 1944. Dankzij vele plaatselijke giften
wordt het gebouw weer terug opgebouwd.
Vanaf de jaren 70 verandert alles.
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De stoomtram wordt vervangen door
de elektrische tram en nadien door
een buslijn. De militairen kunnen nu
makkelijker huiswaarts. De militaire Kring
wordt een cinema en ontmoetingsruimte
voor iedereen. Veertig jaren lang wordt
De Kring de thuis voor verschillende
verenigingen. Maar de zaal blijkt in
2010 niet meer te voldoen aan de
brandvoorschriften. De Kring wordt
gesloten en de parochie wil in 2012 de
Kring verkopen.
Onder impuls van Lutgart Smekens
ontstaat een werkgroep van enthousiaste
mensen die zich inzetten om dit mooie
erfgoed terug op te bouwen en te
laten herleven. Dank aan E.H.Van
Thillo, architect Stijn Mertens,
toenmalig burgemeester Dirk
de Kort, Marcel Stoffelen,
de Dekenij, het Bisdom en
bouwbedrijf Van Roey.
Op 9 oktober vieren we
100 jaar met een groot
feest. Welkom op ons feest!
Lutgart Smekens

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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BLIJF NIET STIL ZITTEN,

KOM IN BEWEGING!
Een gezonde werkplek en een ﬁjn kantoor zorgen voor werkplezier en -comfort!
Gezondzittendwerken.nl is specialist voor projectinrichting in het
algemeen en persoonlijk werkplekadvies in het bijzonder.
Dankzij mijn jarenlange ervaring en
expertise als werkplekadviseur, in
combinatie met mijn medische
achtergrond, staat het belang van een
goed ingerichte werkplek voorop om
fysieke klachten te voorkomen.
Dat geldt voor de werkplek
thuis en op kantoor.
Elke werkplek
verdient
gezonde
aandacht! Met
de juiste
middelen en

Flex, thuis en op kantoor

kennis blijf je - zowel thuis als op kantoor - in
beweging!
Fysiek en mentaal fit blijven?
Dan wordt het tijd voor GezondZittendWerken.nl!
Ik kom graag eens bij je langs voor een werkplekadvies
op maat. Je bent ook van harte welkom in mijn stoelen
showroom in Bergen op Zoom.
Ga je verbouwen of wil je je kantoor
herinrichten? Kom dan eens ideeën opdoen in de
showroom van samenwerkingspartner Schaffenburg
Office Fourniture in Zwijndrecht.
Dus… tot ziens?

Helmy Bruning-Borghstijn | Westerland 13, Bergen op Zoom
+31 610202148 |
info@gezondzittendwerken.nl
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www.gezondzittendwerken.nl
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Ze zijn er weer!

Zeeuwse mosselen
De zomer is weer bijna voorbij.
Kom lekker nazomeren met
Zeeuwse mosselen!
Topmosselen
• natuur
• look/lookroom
• witte wijn
• Thaise curry
• ‘t Koetshuis
(kreeftenbisque, tomaat en
garnaaltjes)

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be
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Dat smaakt naar nog...

...meer dan alleen catering of een event
Bedrijfscatering

Feest op locatie

Een feest thuis
Wereldkeuken

DE NAJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN

Nieuwe locatie in Schoten, productie,
catering en verhuur van feestmateriaal.
info@catering-desmaak.be | 0475 62 31 04 | www.catering-desmaak.be

Tilburgseweg 57A, Goirle (NL) |

+31 6 13774345 | info@nektargoirle.com |
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nektar.goirle |

nektarin.goirle

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.

BLOG/FAJAHLOURENS

Welkom bij
EMS

Geen tijd of geen zin
om uren te sporten?
In een mum van tijd naar je
droomlichaam dankzij op-maatgemaakte begeleiding door
middel van EMS training!
Fit & Healthy is een ﬁtness
studio, gespecialiseerd in
EMS training.
Door middel van korte personal
training sessies van maximaal
20 minuten werken we samen
naar jouw ﬁtness doel toe!
20 minuten sporten
met EMS staat gelijk aan
1,5 uur ﬁtnessen!

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

BOEK NU
UW GRAT
IS
PROEFSE
SSIE!
www.fitenh
ealthy.be

Elektro Musculaire Stimulatie is een technologie die alle grote spiergroepen en
dieperliggende spieren activeert d.m.v. 20 -pads die verspreidt zitten in een speciaal pak
dat aangestuurd wordt door een computer.
Met dit allround-programma van Fit en Healthy geven we je ﬁguurcorrectie en metabolisme
een boost, verbranden we je calorieën, verstevigen we je huid en versterken we je spieren.
Terwijl je met een ‘gewone’ training maar 30% van jouw spiervezels stimuleert, is dit bij Fit
en Healthy meer dan 90%.
Hierdoor hoeft je maar 2X 20min te sporten per week.

Liefs, Fajah
Bredabaan 777, 2930 Brasschaat | 0460 94 60 48 | www.ﬁtenhealthy.be | info@ﬁtenhealthy.be |

Like ons op facebook!

Enkel op afspraak | Alle dagen open behalve op zondag | Zeer ﬂexibele uren (mogelijk vanaf 07.00 tot 21.00)
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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
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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

Exclusiviteit en
functionaliteit in één

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

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

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

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

Fotograaf:

Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt
zijn met epoxy, zoals ingegoten
mosselschelpen, bent u bij Flowing Art
aan het juiste adres.

Shootyou.be | www.shootyou.be

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.

FABULICIOUS | ‘CAUSE ALL SIZES MATTER’
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Schoolstraat 1B, Schilde | 0499 36 35 69
Fabulicious.eu | www.fabulicious.eu

Nieuwsgierig naar de bijzondere

beelden uit Zimbabwe?
In Etten-Leur vindt u
Titambire. De fascinatie
voor beelden uit Zimbabwe
is in 1994 ontstaan tijdens
een uitwisselingsproject
van de dochter van
de eigenaresse van de
beeldentuin.

In Zimbabwe maakte zij kennis met unieke
beelden die ter plaatse werden gemaakt uit allerlei
steensoorten, zoals kobalt en serpentijn. De familie
raakte gefascineerd door de veelzijdigheid en de
creativiteit van de kunstenaars in Zimbabwe. Zowel
realistische beelden als abstracte beelden worden
met behulp van een rasp gemaakt tot een beeld
waarvan geen tweede bestaat.
Wellicht siert één van onze beelden
binnenkort wel uw woning of tuin.

bestaat dit jaar 20 jaar

Bekijk de website eens voor
een verrassend cadeau!

FLOWERS
GIN
LEMONGRASS

LET’S BEGIN
THE REAL
FLOWERS
GIN
EXPERIENCE!

Botanicals:
geplette jeneverbes
1/4 citroengras
muntblaadje
Double Dutch Indian Tonic
Bereiding:
Neem een groot glas en vul met
ijs. Giet er 5cl FLOWERSNGIN
bij. Voeg de botanicals toe. Ruik
en ervaar de aroma’s. Overgiet
met de tonic.
Proef en geniet met mate!

Bij Natuurlijk Bloembinders maken we al meer
dan twee decennia de fraaiste boeketten en
florale arrangementen met het mooiste wat de
natuur ons biedt. Bloemen, planten, kruiden
en groen zijn waardevolle basisgrondstoffen
waarmee we elke dag werken.
In deze materialen zitten ook heel wat
verrassende smaken verborgen, met dank
aan moeder natuur. David Sels van Natuurlijk
Bloembinders experimenteerde met die smaken
en dat resulteerde in een reeks bijzondere gins
die de seizoenen volgen.
Te koop bij Natuurlijk Bloembinders in
‘s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 17.

Art Gallery Titambire Vedelring 184, Etten Leur NL | +31(0)6-29055541 | info@titambire.nl | www.titambire.nl

Beeldentuin
Kunst uit Zimbabwe
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SHOP THE BOTTLE ONLINE AT
FLOWERSNGIN.COM
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PILATES & YOGASTUDIO
WITH AN ATTITUDE!

Ik wil gewoon dat ie het doet!

BEWUST MET
JE LICHAAM
OMGAAN

Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.

Dream PC | De gepaste oplossing voor jouw probleem!

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

Een
frisse
look?
The VIP Studio

Nicola

✂

Bredabaan 469 Brasschaat | 03-4306272 | 0487-620801
Openingstijden Di t/m za 9.00-18.00 uur. Do avondservice; geopend
van 9.00-20.00 uur. Maandag en zondag gesloten.

BRUIST

BRUIST

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

Vertrouwen

Je moet je werk niet
mee naar huis nemen,
tenzij je bij een
bierbrouwerij werkt

in jezelf is het
eerste geheim naar

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

succes

Witvenstraat 200, Hoevenen | 03 605 67 35
info@dreampc.be | www.dreampc.be
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Volledige ontspanning
VOOR LICHAAM EN GEEST TE BRASSCHAAT
Klassieke massages
Ontspanningsmassages
Tantramassages

TOT
EIND SEPTEMBER:
20€ KORTING
VOOR DAMES

Geïnteresseerd?
Bezoek www.passionservices.be
of neem direct contact op:
0032 (0) 470 44 93 50

Koppelmassages

Elk gerecht
is een kunstwerk!
“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.

● WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN MASSEUSE ●
www.passionservices.be | 0032 (0) 470 44 93 50 | passion@mail.be

Kaartlegster

Personal Styling by Claudia

Gespecialiseerd in TAROT, Lenormand, fotoanalyse en pendelen

Met meer
dan 20 JAAR
ervaring!

• Laat uw toekomst voorspellen
• Laat uw zelf 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

NU 10%
KORTING

Maak
nu een
afspraak!

Ik kom uw kledingkast graag op
orde brengen voor het nieuwe
seizoen! Kledingadvies online of bij
u thuis is ook mogelijk! Personal
shopping of samen shoppen is ook
1 van mijn diensten die ik aanbied!

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

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.”
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.”

Het einde van een mooie
zomer is bijna in zicht. Is uw
kledingkast al klaar voor de
nieuwe collectie?

Medium Anne

“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.”

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

Sicilia Mia

Met meer
dan 20 JAAR
ervaring!

Sicilian gourmet restaurant

Sicilia Mia | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.siciliamiaschoten.com
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Bestel
hier
je ticket
s

Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART

ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND
Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark
Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de
echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin
je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de
toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren!

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen.
Luister naar de mooie verhalen van de pratende
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de
paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere
dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling,
Wereld vol Wonderen.

OOG IN OOG MET WILDE DIEREN
Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest
fascinerende Afrikaanse diersoorten!
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je
verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur
schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur.
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je
eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

VOOR IEDER WAT WILS
MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland,
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige
Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld.
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De
tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers.
Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en
fotograﬁe tot digitale kunst. Transparantie, een open
deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte.
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het
motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

AAR:
ODUCT BESCHIKB
Bergen.
NU EEN UNIEK PR
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BRUIST/RECEPT

Franse ovenschotel
met aardappel

Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten.
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt
in met knoﬂook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt
tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.
6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)
INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knoﬂook
1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche
1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper
versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter
2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knoﬂook zachtjes aan de kook. Af
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de
pan.
Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.
Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.
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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.
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Maak kans op

Bruist
Ecofriendly
Powerbank

1 jaar
abonnement
op Bruist

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.

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.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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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
Y'frisse start'. T
De oplossing van vorige maand was duiken.
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 1-5-8.
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lezen
editie
bruist
prijs

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

PUZZELPAGINA

Maak kans op een
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www.vanmossel.be

