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SCHILDE

 www.sensumvastgoed.be 

Prijs: € 1.245.000,- 

Klassieke villa te Schilde-Bergen 
> Perceelopp.: 3.712m² 
> Bew. opp.: 550m²     
> 4 slpks / 2 bdks
> Praktijk- of hobbyruimte
> Dubbele garage
> Nieuwe ramen, cv en isolatie (EPC: 187 kWh/m²)

(Vg, Wp, Dv, Gvkr, Vv)

PULDERBOS

Prijs: € 845.000,-

Energiezuinige villa met apart praktijkgebouw
> Perceelopp.: 3.611m²
> Bew. opp.: 313m² + 79m²     
> 5 slpks / 2 bdks
> Dubbele garage
> Praktijk of kangoeroe-woning met aparte ingang
> Zeer energiezuinig (EPC: 137 kWh/m²)

(Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv)
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SENSUMVASTGOED BV  |  Nerviërslei 6, Schoten  |  03 502 58 78
welkom@sensumvastgoed.be  |  www.sensumvastgoed.be  |  BIV nummer 504.187/514.292

Ruim GLVL-app 120m² met 2 slpks, rustig en 
pal in het centrum, mog. tot aankoop autostpl. 

EPC 112 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
€ 315.000,-

Recent volledig gerenoveerde duplex woning
met 3 slpks en terras, instapklaar

EPC 299 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
€ 299.000,-

Recent dakappartement 83m² met 1 slpk, 
groot terras, mog. tot aankoop garagebox.

EPC 130 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
  € 295.000,-

Recent GLVL-app 112m² met 3 slpks en
groot terras. Mog. tot aankoop 1 of 2 autostpl.

EPC 95 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 € 395.000,-

Villagrond 1.429m² voor OB, 24m breed,
met af te breken constructie, ZO-oriëntatie

Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv
€ 285.000,-

SCHOTEN SCHOTEN SCHOTEN

RANST RANST ZANDHOVEN

BRECHT – ZUID MERKSEM ANTWERPEN - DAM

Recent gerenoveerde splitlevel-villa op 966m²,
3 à 4 slpks of praktijk/kantoor aan huis.

EPC 238 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 € 625.000,-

Centraal gelegen bouwgrond 1.440m² voor OB 
met kantoor, vrij beroep of dienstverlening, 35m 

breed, ZO-oriëntatie, Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Vv
 € 295.000,-

Woonhuis opgedeeld in 2 app, recent gerenoveerd, 
op glvl 1 slpk app., duplex 2 slpk op verdieping. 

EPC 307 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
€ 369.000,-

Triplex-appartement 97m² met 1 slpk, 
volledig gerenoveerd, in nieuwe slachthuis-wijk

EPC 169 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
€ 315.000,-



Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar ook 
gezelligheid uitstraalt? Dan moet u bij 
Ecofl ames 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 Ecofl ames kunt u terecht voor 
alle types kachels. 
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en 
gaskachels, hout- en gashaarden en 
elektrische sfeerverwarming.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

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

Wij houden uw energie laag!
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SCHILDE & ‘S GRAVENWEZEL/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Schilde-’s-Gravenwezel Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nl
o.v.v. Foto Schilde
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Bruisende lezer,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand. Warmte, sfeer, 
gezellig samenzijn met familie en vrienden, lekker eten en drinken, maar ook 
af en toe even heerlijk cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om 
bij te tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook stress deze dagen 
op de loer. Er moet immers zo veel worden gedaan en geregeld en al die 
verplichtingen… Je zou er bij voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is 
dat nergens voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een stressvrije 
decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend hard moeten werken deze 
maand, zoals elk jaar rond de feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het 
ook hen een stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel mogelijk lokaal te 
shoppen. Zo heeft iedereen een mooie decembermaand.

Fijne feestdagen!
Manuela Kolkman

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 0477-841299.

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.Inhoud
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ZOEK EEN 
MOMENTJE VOOR 
JEZELF WAAROP
JE NIETS MOET
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Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een 
knallende jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een 
overheerlijk kerstdiner moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

DURF NEE TE ZEGGEN Als je schoonouders je 
uitnodigen om de jaarwisseling met hen door te 
brengen en je hebt daar eigenlijk helemaal geen zin 
in, is het niet erg je eigen plan te trekken. Het gaat 
er niet om wát je zegt, maar hóé je het zegt. Zoek 
een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, 
zonder dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een paar dagen weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand 
alvast een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu 
doet, hoef je straks niet meer te doen. Bespreek je 
gedachten en ideeën met de mensen waar je de 
feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij jou. Dat voelt een stuk fi jner.

STEL GEEN TE HOGE EISEN AAN JEZELF De 
verantwoordelijkheid om anderen fi jne feestdagen te 
bezorgen, ligt niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de 
sfeer en niet zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. 
Dat is het prettige van samenzijn. Laat je niet leiden 
door alle verplichtingen. Als je geen zin hebt om een 
kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. Volg je 
eigen plan.

Stressvrije 
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.begliebruist.be vind je 
ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

BRUIST/BODY&MIND
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Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 
en 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 

we zijn 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! 

Uw droomhuis 
    aan de Costa del Sol

ACTUEEL 
AANBOD! 
Scan de 
QR-code 

Makelaar sinds 1987
Woning verkopen of kopen? BBi International is hét 
aangewezen kantoor in Puerto Marina en omgeving. 
Ons team gaat graag actief voor u aan de slag! 
Wij kunnen u 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 alle kennis en energie in uw 
opdracht. Onze begeleiding is uitgesproken persoonlijk. 

Uw droomhuis 
    aan de Costa del Sol

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 om 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

1312 1312



Voor onvergetelijke
feestdagen!

Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

GEEFT DE WINTER JOUW GEZICHT 
OOK ZO’N DROGE HUID?
Kom dan langs bij EsthetiQ

www.esthetiQ.be

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

Wens je meer info over onze behandelingen
of wens je er eentje te boeken: 
bel 0032-36630972 of ga naar de website! VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past hij perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERS-
DOCHTERS
Marcella Bos en Heidi Los besloten een 
boek te schrijven over de impact van 
opgroeien in een ondernemersgezin. Met 
dank aan de ervaringen en verhalen van 
meer dan 100 ondernemersdochters is 
het een bijzondere bundeling van 
familiewijsheden, uitspraken, 
verhalen en voorbeelden geworden.

Voor onvergetelijke
feestdagen!

Doe mee en win

SHOPPING/NEWS

DIY KERSTBOOMJE
Dit originele cadeau is gemaakt van 

echte dennentakken. Voorzien van 
lichtjes, slingers en papieren 

sterretjes. Maak jouw brievenbus 
kerstboompje extra bijzonder door 

een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet super speciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com

HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.be

LEZERSACTIE* 
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE

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

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERS-
DOCHTERS
Marcella Bos en Heidi Los besloten een 
boek te schrijven over de impact van 
opgroeien in een ondernemersgezin. Met 
dank aan de ervaringen en verhalen van 
meer dan 100 ondernemersdochters is 
het een bijzondere bundeling van 
familiewijsheden, uitspraken, 
verhalen en voorbeelden geworden.
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OPEN KERST 
HUIS BIJ 
NATUURLIJK

Tijdens de feestmaanden is Natuurlijk 
Bloembinder geen winkel meer, maar een 
heus Kerst Huis. Eentje boordevol high end 
cadeau-ideeën om je loved ones mee te 
verwennen. 

Kom er inspiratie opdoen voor de decoratie 
van je mooiste feesttafel en kerstinterieur. 

En voor de trouwe fans: onze boeketten en 
FlowersNgin zijn eveneens ondergedompeld 
in de warme eindejaarssfeer.

Natuurlijk bv  |  Wijnegemsesteenweg 17, ‘s-Gravenwezel

+32 3 685 63 68  |  www.natuurlijkbloemen.be

Natuurlijk bv  |  Wijnegemsesteenweg 17, ‘s-Gravenwezel

+32 3 685 63 68  |  www.natuurlijkbloemen.be

IT’S THE MOST WO DERFUL 
TIME OF THE YEAR! 

Wij heten je hartelijk welkom bij 
Natuurlijk in ‘s-Gravenwezel. 

Openingsuren 
di - za 09:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 uur 
zo 09:00 - 13:00 uur

1716 17



DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken! 
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     
 temperatuur ooit gemeten in 
België was -30,1 graden Celsius. 
 Dat was in 1940. Brrr! Sinds 1889 
hebben we tien keer een 
 witte kerst gehad: sneeuw 
    op eerste én tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus 
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën 
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 
 9,3 miljoen euro.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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.

1918 1918



Meer dan 50 jaar aandacht voor  
ambacht en perfectie

Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood verdient 
dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk – of u 

het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen – 
de aandacht van ons handwerk en maatwerk. Dat is wat ons fi er maakt over ons 

ambacht en dat is de garantie die u krijgt.

Meer dan 50 jaar aandacht voor  
ambacht en perfectie

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

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

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

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat  |  03 652 17 77  |  0497 62 15 62  |  info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be
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De 22e editie van Winterpret 
Brussel vindt plaats van 25 
november tot 1 januari. De 
kerstmarkt tijdens deze eindejaars-
feesten is volgens velen een van de 
mooiste kerstmarkten van Europa 
en telt bijna 250 chalets met 
betoverende aanbiedingen, 
verspreid over een route van bijna 
drie kilometer die door het hart van 
Brussel loopt. En dat is niet alles! 
Dit grote evenement biedt ook tal 
van activiteiten in het centrum van 
Brussel: een prachtige kerstboom, 
een klank- en lichtshow op de 
Grote Markt, culturele activiteiten, 
artistieke ontdekkingen, een grote 
ijsbaan en allerlei voorstellingen 
voor jong en oud.
Kijk voor meer info op 
www.plaisirsdhiver.be.

 AGJE UIT
WINTERPRET 
BRUSSEL

BOEKJE LEZEN DE LAATSTE SKILIFT 
In Aspen, Colorado neemt skiester Rachel 
Brewster in 1941 deel aan de Nationale 
Kampioenschappen Slalom. Little Ray, zoals 
ze wordt genoemd, komt niet eens in de 
buurt van het podium, maar slaagt wel in 
een andere missie: zwanger worden. Terug 
in New England wordt Little Ray skileraar. 
Haar zoon Adam groeit op in een familie die 
spot met conventies, maar die ook alle 
vragen ontwijkt naar haar bewogen 
verleden. Jaren later volgt Adam het spoor 
terug naar Aspen. In hotel Jerome, waar hij 
is verwekt, komt hij geesten uit het verleden 
op het spoor… DE LAATSTE SKILIFT van 
John Irving is vanaf 22 november 
verkrijgbaar.

BINNEN/BUITENFILMPJE KIJKEN 

CALL JANE
Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 30 
november te zien in de bioscoop.
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Wilt u ook 
de toekomst laten voorspellen?

KAARTLEGSTER- MEDIUM ANNE
Met meer dan 20 jaar ervaring!

 

Gespecialiseerd in TAROT, lenormand, fotoanalyse en pendelen.
•••

Voor betrouwbare antwoorden, inzicht en advies.
••• 

Vragen over verleden - heden - toekomst - liefde - werk - geld
gezondheid  en fotolezen.

•••
Contact met overleden mensen en dieren.

•••
Healing van de 7 Chakras.

U kan haar vinden via:
www.bloom.be of whatsapp  0474 60 79 83  |  anne.wauters3@gmail.com

Nachtegaallaan  7, 2930 Brasschaat 
Enkel op afspraak
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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

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
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee

2726



Fo
to

: M
el

is
sa

 S
ch

ar
ro

o

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.

2928



BABYLUFF: meer dan een winkel!
Na vijf jaar is Babyluff in Schilde aan de 

Turnhoutsebaan niet meer weg te denken. Ellen 

en haar team werken dag en - ja, hoor - zelfs 

nacht om iets unieks neer te zetten en aan hun 

steeds groeiend aantal trouwe klantjes zijn ze 

100% geslaagd in hun opzet. ‘Klanten komen 

hier voor onze knowhow, service, de touch and 

feel van onze producten en ideetjes. Ikzelf heb 

echt een passie voor setjes maken. Wil een klant 

dit broekje, dan kan ik voor haar een hele outfi t 

samenstellen. Voor onze geboortelijstjes komen 

onze klanten ook steeds op afspraak langs. Dit 

is geen lijstje maken en hup klaar, het is een 

gesprek met de toekomstige ouders. Je leert 

hen kennen, een eerste band wordt gesmeed. 

Mijn trouwe klanten ken ik ook bij naam, we 

vormen een soort van ‘Babyluff community’ 

hier. Ik koester Babyluff in mijn hart, het is een 

warme plaats met een gezellige drukte waar 

iedereen zich welkom voelt’’, aldus Ellen.

Brands
Büho, Nixnut, Emile et Ida, +1 In the family, Sproet&Sprout, FUB, Bebe 
organic, My little Cozmo, Bobo Choses, Bonmot, Maed for mini, Wheat, 
Konges Sloejd, Pequeno Tocon, Piupiuchick, Leander, Charlie Crane, 
Bloomingville, Bermbach, Sebra, Oliver Furniture, Liewood, Jellycat, Joolz, 
Koelstra, Clio Goldbrenner, Timboo, Trixie, Elodie detail,  Avent, Stokke, 
Bugaboo.... 

BABYluff

BABYLUFF: meer dan een winkel!
THE ONLY TRUE 

LOVE IS... 

BABYluff

Turnhoutsebaan 320, Schilde

03 501 33 11

info@babyluff.comwww.babyluff.be
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HET VERKEERDE CADEAU 
BESTAAT NIET 

In december worden wereldwijd de meeste cadeaus gegeven en gekregen. 
Cadeautjes krijgen is leuk, maar cadeautjes geven is eigenlijk nog veel leuker. Als 
jouw zoektocht naar het ideale cadeau geslaagd is en je dikke zoenen krijgt als 

bedankje, is je missie geslaagd.

MAAK ZELF IETS Kijk eens op Pinterest, zoek 
op ‘DIY’ of ‘zelf maken’ en laat je inspireren door 
talloze leuke zelfmaak-ideeën waarmee je iemand 
echt kunt verrassen.

IK HEB ALLES AL Wat geef je mensen die echt 
niets te wensen hebben, die alles al hebben of 
gewoon al oprecht blij zijn met je aanwezigheid op 
hun feestje? Een bos bloemen waarvan er nog tien 
meer in de bijkeuken staan? Een fl es wijn? Niet 
echt verrassend. Wat dacht je van tien kippen, vijf 
eenden, een koe, schoolboeken, een waterpomp of 
een groentetuintje? Een origineel cadeau waarmee 
je mensen in ontwikkelingslanden gegarandeerd 
helpt: www.oxfamnovib.nl

Hoe leuk het ook is om mensen te verrassen, 
het handigst is om gewoon even te vragen waar 
je iemand het meest blij mee maakt. Dat scheelt 
jou een hoop denkwerk en degene die het feestje 
geeft is altijd oprecht blij met jouw cadeau. 

GEEF EEN DAGJE WEG Een ervaring cadeau 
geven is een heel leuk idee. Er zijn talloze leuke 
bonnen te verkrijgen voor een nachtje weg, een 
beautydag, een borrel & bite in een café, actieve 
uitjes en ga zo maar door. En… geef je een 
ervaring voor twee personen cadeau, dan is de 
kans bovendien groot dat je zelf mee mag! Wil 
je daar zeker van zijn, prik een datum mmet de 
ontvanger van je cadeau, plan dan in het geheim 
een gezellige dag en pik hem of haar op voor een 
‘surprise’ dagje weg. Want vergeet niet, gedeelde 
ervaringen zijn onbetaalbaar!

Omdat ik om je geef!

Meer tips om het perfecte cadeau te vinden? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

BRUIST/LIFESTYLE
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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.

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

       www.rozenenbottels.be

Beyoutique Beautysalon
Het Schoemeken 35, Schilde 0479-749421
www.beyoutique.be

Scan de QR-code en ontdek 
wat Beyoutique voor jou kan

                    betekenen

Wat hebben we 
     jou te bieden?
• Gezichtsbehandeling
• Wimpers & wenkbrauwen
• Manicure
• Pedicure
• Waxbar
• Arrangementen
• En nog veel meer...

Yente

35



Yasmien Beauty Artist  |  Sparrenlaan 15, 2960 Brecht |  0497402377
info@yasmienbeautyartist.be  |  www.yasmienbeautyartist.be

YASMIEN BEAUTY ARTIST

Yasmien houdt van naturel en 
de permanente make-up van 
heden is zo naturel dat het niet 
meer te vergelijken is met die 
van vroeger. Het is de bedoeling 
om je gezicht beter te doen 
uitkomen maar op een manier 
dat mensen dit niet zien.

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

MASTER IN COSMETISCHE EN MEDISCHE MICROPIGMENTATIE

Voor meer info scan de QR-code.

Hair strokes
Een machinale 
techniek waarbij 
ultrafi jne 
haartjes 
gezet worden 
(3D-effect) en 
dus als het ware 
lijken op echte wenkbrauwen. 

Lash Lifting
Met deze wimperlift behandeling krijg je 
volle, gelifte wimpers die wekenlang mooi 
blijven! Het is een geweldig alternatief als 
je geen extensions wilt/kunt dragen of als 
je je natuurlijke wimpers niet langer wilt 
beschadigen door de wimperkruller.

Lips
Met een fi jne naald (machinaal) kan de 
vorm aangepast worden en kunnen we de 
lipkleur opfrissen door het toepassen van 
een schaduweffect of het volledig opvullen 
van de lippen. Er wordt gewerkt met zachte 
kleuren zodat het resultaat na genezing heel 
natuurlijk is.

Areola 
(tepelhofpigmentatie)
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…

Powderbrows/ Ombre
Een machinale techniek waarbij een zachte 
schaduw gecreëerd wordt en deze kan 
overgaan in een ombre techniek.

Bandenservice Maco  |  Heiken 3A te Brecht  |  03/313.54.55  |  info@maco.be  |  www.maco.be

Voorbereid de winter in?
Met winterbanden en                kun je de weg op

BANDEN NIEUW & OCCASIE  •  BATTERIJEN  •  THULE FIETSDRAGERS
VELGEN  •  SNEEUWKETTINGEN  •  THULE DAKKOFFERS & DRAGERS

UITLIJNEN  •  RUITENWISSERS  •  H&R SPACERS & VERLAGINGSVEREN

UW PARTNER IN:



Handelslei 206, Zoersel  |  03 383 18 28  |  info@seraphinas.be  |  www.seraphinas.be Volg ons 

Damesfashion 
voor vrouwen 

met stijl en smaak
Graag helpen wij je jouw ideale outfi t 
te vinden. Wij staan iedere dag graag 
voor jullie klaar met persoonlijk en 
eerlijk advies en een brede glimlach! 

Scan de QR-
code en bestel 
jouw look!
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HEY JIJ DAAR!

Nieuwsgierig?
Blader snel om

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!

ZONDAG 
4, 11 & 18 
DECEMBER

OPEN

414040



LOOKING/GOOD

Tips voor 

stralende feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VOOR KERST REGELMATIG 
Door te sporten en niet te veel te eten, voel je je beter, kun 
je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt ergernis 
over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak 
gevolgen voor je voeten. Verwen je voeten daarom met 
een voetenbadje, masseer ze en smeer ze in met een 
voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat je 
na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer 
je huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, 
zodat je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

zoekt jou!
Scan de QR-code

 voor alle vacatures.
Tevens franchisenemers

 gezocht. 

4342



Via onze handige 
takeawaymodule kan je 
op 1-2-3 een bestelling 

plaatsen en laten leveren 
of komen ophalen.

Horstebaan 1 te Schoten  |  03 658 10 19  |  info@brasserie-ciconia.be  |  www.brasserie-ciconia.be

Kom genieten van onze heerlijke menu’s. Wij zorgen geregeld voor 
nieuwe culinaire suggesties. Onze eigentijdse en gastronomische 
gerechten zijn stuk voor stuk pareltjes van de Belgische keuken.

Zin in een delicieus diner? Een uitgebreide lunch? 
Voor al je culinaire wensen kun je bij Ciconia terecht.

Voorgerecht (keuze uit 2 voorgerechten)
• Carpaccio van Wagyu beef met truffelmayonnaise
• Ravioli van Secreto 07 met gebakken beukenzwammen
• Dolce zero met geroosterde focaccia en salsa van tomaat
• Gevulde aubergine met farce van champignons en koolrabi

Hoofdgerecht (keuze uit 2 hoofdgerechten)
• Gelakte Peking Duck met zoete aardappel en paksoi
• Ierse fi let - peper of stroganoff - tijmaardappelen
• Hertenkalffi let  “grand veneur” - amandelkroketten en wildgarnituur
• Tongscharfi let dugléré en puree

Dessert
• Cheescake – citroen – framboos
• Appelcrumble – vanilleijs
• Biscuitaart Dellafaille (supl. 3,00€ pp.) Prijs:  €59,-

Najaarsmenu
FEESTEN EN PARTIJEN

Ga naar de 

website en bestel 

nu onze gekende 

gerechten!

Van Gorp Projects  |  Handelslei 224, Zoersel  |  03 384 06 00  |  www.vangorpprojects.be

VAN GORP PROJECTS, STERK IN VERZORGD WERK
zonwering • rolluiken • outdoor living • raamdecoratie

Zonder problemen op maat geleverd en aangepast aan de bestaande situatie 
Open Ma, Di, Do & Vr: 10u-17u  |  Za 10u-16u  |  Wo & Zo: Gesloten

25 JAAR 

ERVARING

DE VAKMAN IN 

UW STREEK

4544



BelgiëBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

BelgiëBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

474646



Dit gerecht wordt overal in Indonesië geserveerd. Met pepers als 
hoofdingrediënt. Rica betekent pepers in het Manadonees en dit recept 
komt uit Noord-Sulawesi, waar bijna alle gerechten met pepers worden 

bereid. Hoe heter hoe beter, zeggen ze daar.

INGREDIËNTEN
1 kg kipdrumsticks

1 citroen voor marinade
zonnebloemolie

250 gram lombok
1 grote ui

2 teentjes knofl ook
5 kemiri noten

duimpje gember
2 theelepels kurkuma

1 stuk citroengras
4 djeroek poeroet 

bladeren
1 kippenbouillon

1 glas water
snufje zout

BEREIDING
Was de kip, doe het sap van de citroen erbij en meng dit goed. Laat dit ongeveer 
10 minuten staan. 

Verwarm een scheutje olie in een pan en gril de kip aan beide kanten tot deze 
een beetje bruin wordt. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Haal dan de kip uit de 
pan. 

In dezelfde pan bak je de lombok, ui, knofl ook, kemiri en gember die al zijn 
fi jngestampt. Bak ze goed gaar. Vervolgens doe je de kurkuma, citroengras en de 
djeroek blaadjes erbij en bak deze nog ongeveer 5 minuten mee op laag vuur.

Voeg nu de gegrilde kip samen met de kippenbouillon en water toe en kook 
ongeveer 20 minuten met het deksel erop. Als laatste voeg je wat zout toe en 
kook je alles nog eens 5 minuten. Serveer de kipdrumsticks met warme rijst. 
Selamat makan!

6 PERSONEN  - 60 MINUTEN

Ayam rica-rica
Authentiek Indonesisch kipgerecht

BRUIST/RECEPT

Recept is van: Gladies Tanahatu-Ticoalu
4948



Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie prijzen.

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 'feestdagen'.
De oplossing van vorige maand was denken.

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

Maak kans op
 

Cheerful 
Merl   t
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
super lekker. 
www.thegoodwine.nl

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

Tweegezusterslaan 94, Deurne • +0032471093938
loveforleo@hotmail.com • www.loveforleo.be

                       LoveForLeonie •        Love for Leo

One by One wimpers Ideaal voor 
iedereen die een mooie, natuurlijke 
look wilt creëren. Doordat de 
wimperextensions één voor één 
op de natuurlijke wimpers worden 
aangebracht, lijkt het alsof de 
wimpers van nature zo lang en vol 
zijn. Het subtiele resultaat maakt 
wimpers One by One een geliefde 
behandeling. 

Tot snel !

Wimperextensions One by One
N I E U W !

5150



www.vanmossel.be

Van Mossel.

Voor de
mobiliteit 
van morgen.
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