
Dit doet 
de liefde
met jou!

Christel de Laat:
‘Mijn publiek even 

alles laten vergeten’

GRENSSTREEK ESSEN, KALMTHOUT
WUUSTWEZEL

FEBRUARI 2023 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEBELGISCHEGRENSSTREEK.BE



Wat doen wij zoal bij Estheti Q:
- Huidadvies
- Gelaatsbehandelingen
- Wenkbrauwen
- Pedicures
- Manicures inclusief gelnagels en gellak
- Defi niti ef ontharen
- Cryolipolise
- Make-up

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en vakkundige 

behandeling

  Wij - Annie en Jenthe - verwelkomen onze klanten 
graag op een veilige manier. We werken nu ENKEL op 

afspraak, die u tevens online kunt maken.

In de ti jd dat we gesloten waren, zijn we een webshop 
gestart om onze klanten nog beter te kunnen helpen. 

Heeft  u geen ti jd om naar de winkel te komen? Dan kunt 
u ook een adviserende videocall boeken. Die werkt op 

afspraak en kunt u ook online boeken.

Intake op huidadviezen gratis!

Shop nu in onze 
vernieuwde webshop

Kerkeneind 3, Essen  |  0032 36630972   |   www.estheti Q.be
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Onze 
schoonheidsbehandelingen

VETBEVRIEZING

DEFINITIEF 
ONTHAREN

*Alle behandelingen worden afgestemd op de persoonlijkheid van 
de huid

Nooit meer scheren, epileren, harsen of 
waxen. Geen stoppels meer of ingegroeide 
haartjes. Dat is waar IPL (Intense Pulsed 
Light) voor zorgt!

Bij de IPL ontharingsmethode wordt er 

gewerkt door middel van een puls van licht. 

Door de warmte die wordt opgewekt met 

de puls, worden de haarzakjes vernietigd. 

Hierdoor kan er op deze plek nooit meer een 

haartje teruggroeien.

Het toestel dat wij gebruiken, is het 

professioneel MedCos IPL toestel. Dit 

toestel maakt het mogelijk om op elk 

lichaamsdeel vrijwel pijnloos een defi nitieve 

ontharing te doen. Het is niet enkel pijnloos, 

maar ook snel. Het ontharen van oksels of 

een bikinilijn duurt zo maar vijf minuutjes!

Tijdens een cryo-behandeling wordt het vet 
plaatselijk bevroren, wat vervolgens op een 
natuurlijke manier door het lichaam wordt 
afgevoerd. Geen naalden, geen speciaal 
dieet, geen operati e en bovenal geen 
herstelti jd!

Wij werken met het technisch hoogwaardige 

apparaat van MedCos Body-Wizard voor 

de reductie van vetcellen. Dankzij deze 

techniek vermindert het aantal vetcellen in de 

behandelde gebieden.
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Bruisende lezer,

Het is februari, de maand waarin we massaal de liefde vieren. En terecht, 
want zeg nu zelf… verliefd zijn is toch heerlijk?! Er gebeuren allemaal rare 
dingen in je lichaam, tot hartkloppingen aan toe, maar toch voel je jezelf beter 
dan ooit. Hoe dat kan, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Liefde is trouwens een breed begrip. Het kan gaan om verliefd zijn op je grote 
liefde, maar ook over liefde voor je vak, om maar een voorbeeld te noemen. 
Iets wat de Brabantse comédienne Christel de Laat overduidelijk heeft, zoals 
bleek tijdens het interview dat we met haar hadden. Ben je benieuwd naar 
haar verhaal? Blader dan snel verder.

Overigens heeft niet alleen Christel ontzettend veel liefde voor haar vak, 
datzelfde geldt voor alle bruisende ondernemers die we voor deze editie weer 
hebben gesproken. Stuk voor stuk spreken zij vol passie over hun werk. Laten 
wij daarom onze ‘liefde’ voor hen tonen door ook deze maand weer zoveel 
mogelijk lokaal te shoppen (misschien wel voor Valentijnsdag), zodat zij hun 
werk met evenveel passie voort kunnen blijven zetten.

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.

VOORWOORD/FEBRUARI
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VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS
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BRUIST/BODY&MIND

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam 
gebeurt van alles. Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen 

én veel energie en opwinding. Dit komt door hormonen en is lichamelijk te 
verklaren. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd zijn?

HET HORMOON DOPAMINE zorgt ervoor dat je 
niet meer realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je 
denkt dat jouw grote liefde de mooiste en geweldigste 
persoon op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet 
met de werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ 
dat je dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid 
uitdooft en de dopaminespiegel in je bloed inmiddels 
fl ink is gedaald, merk je zijn of haar slechte 
eigenschappen op.

HET GEVOEL van heftige verliefdheid zal in 
de meeste gevallen na anderhalf tot vier jaar 
verminderen. Dan worden andere dingen belangrijker, 
zoals steun, vertrouwen en geborgenheid, die 
samen de basis kunnen vormen voor een langdurige 
liefdesrelatie. Endorfi ne neemt nu de belangrijkste 
plaats in. Dit hormoon lijkt op de rustgevende 
pijnstiller morfi ne en zorgt voor een ontspannen 
gevoel. Het neemt tevens angsten weg, zodat jij je 
prettig voelt in de buurt van je liefdespartner.

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgt 
noradrenaline in je hersenen voor de aanmaak 
van adrenaline, het bekende stresshormoon. Dit 
hormoon geeft aan je zenuwstelsel door dat je 
hart sneller moet kloppen. Zo kan bij een verliefd 
persoon de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per 
minuut.

AMFETAMINES onderdrukken het hongergevoel 
en jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor 
krijg je het gevoel alsof er vlinders in je buik 
zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol 
veroorzaken allebei hetzelfde gevoel. Als je heel 
erg verliefd bent, voel jij je, net als na een glaasje te 
veel, minder angstig of geremd en je zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Je voelt je letterlijk dronken van 
verliefdheid!

Dit doet de liefde
met jou!

Wil jij je liefdespartner verrassen dit jaar? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Meer dan alleen afslanken
Jong of oud, dames of heren? Iedereen is welkom 
bij InfraLigne Brasschaat. Met onze unieke methode 
inspireren we al jaren mensen tot een blijvend fi tter 
en gezonder leven. En met succes! 

De combinatie van gezonde voeding en onze unieke 
infraroodcabines zorgt voor de nodige vitaliteit, meer 
energie én een betere gezondheid. En dat allemaal in 
een huiselijke, gezellige sfeer waar je nooit bekeken wordt 
en je helemaal tot rust komt. Een instant feelgoodgevoel, 
dat garanderen we bij InfraLigne Brasschaat. 

Reken verder op een individuele aanpak, 
gepersonaliseerd advies en maatwerk. Geen twee 
lichamen zijn hetzelfde, dat blijkt al snel uit onze 
fi guuranalyse. Of je nu meer wil bewegen, meer energie 
wil krijgen of gezonder door het leven wil: wij helpen 
graag een handje. 

Kom het zeker eens proberen, onze deuren staan 
wagenwijd voor je open. 

Sportieve groeten, 
Nathalie

GRATIS OEFENBEURT
Maak snel een afspraak. Onze 

personal coach zal u begeleiden 
door het volledige traject.

Meer dan alleen afslanken

INFRALIGNE BRASSCHAAT
Bredabaan 824, Brasschaat  |  03 689 20 29
brasschaat@infraligne.be  |  www.infraligne.be
Bredabaan 824, Brasschaat  |  03 689 20 29

Meld je aan
   Scan de QR-code

Afslanken, fi guurcorrectie 
en verstevigen met gerichte 
programma’s.
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Scan 
de 

QR-code

Verras jouw
valentijn!

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

BRUIST
Deals

VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

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

www.esthetiQ.be

VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BEVOLG ONS OP        @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!

MARJOLEIN BASTIN 
HANDCREME
Op zoek naar het perfecte geschenk voor 
Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd.  
www.hallmark.be

Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd.  
www.hallmark.be

Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd.  
www.hallmark.be

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij de keuken in voor een 
huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 
Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak je 
in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

KENWOOD – TITANIUM 

huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 

KENWOOD – TITANIUM 

huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Michael Pilarczyk
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. 

www.michaelpilarczyk.nl TAG #BOEK

Doe
mee en 

win
Verras jouw

valentijn!
HALLMARK VALENTIJN
Wil jij je geliefde, vriend(in) of familielid laten weten 
hoe dierbaar hij of zij voor jou is en verrassen met 
een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
bieden ze een breed 
assortiment aan 
wenskaarten en is het ook 
mogelijk om persoonlijke 
foto’s of decoraties 
toe te voegen om er 
een echt kunstwerk 
van te maken.
www.hallmark.be

een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 

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

HAWAIIAN TROPIC 
ZONNEBRAND VOOR 
WINTERSPORT
We weten allemaal hoe belangrijk het is 
om je huid te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van de zon. Zo ook 
tijdens jullie wintersport samen! Show 
your skin some love en geniet zorgeloos 
van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 
je op de piste staat. Met de bloemige en 
fruitige geuren van Hawaiian Tropic 
ervaar je echt dat fi jne vakantiegevoel. 
www.hawaiiantropic.com

ZONNEBRAND VOOR 

van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 

Doe
mee en 

win

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

WILKINSON 
SCHEERMESJES
Wie ook in de winter fris en glad voor de dag wilt 
komen, biedt Wilkinson een mooi assortiment. 
Zo heeft de Intuition Sensitive Touch een mooie 
look, waardoor deze prachtig zal staan in de 
badkamer van je geliefde. Heeft je partner 
liever een scheersysteem met scheerschuim 
in één? Dan is de Intuition 2-in-1 Sensitive 
Care echt iets voor haar. Alle producten 
van Wilkinson hebben plasticvrije en
recyclebare, dus ook nog eens 
goed voor het milieu! 
www.wilkinsonsword.com
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BAKKERIJ MONIDA, ambachtelijke bakker in Kalmthout

Sint Jozefl aan 1, Kalmthout |  bakkerij 03 666 59 41
info@bistromonida.be  |  www.monida.be

Elke dag open 

vanaf 7.30u

Op donderdag

gesloten

BESTELLING ONLINE
voor 17u besteld, volgende ochtend 

klaar in de bakkerij!

BAKKERIJ MONIDA, ambachtelijke bakker in Kalmthout
Volledig vernieuwd met broodjestoog!

Een team van gepassioneerde vakmensen gaat  elke dag opnieuw de 
uitdaging aan om verse, ambachtelijke en vooral smaakvolle producten 

aan te bieden. Dit doen we met de beste ingrediënten die ter beschikking 
zijn op de markt om dagelijks overheerlijke broden, koffi ekoeken en zo 

veel meer klaar te maken.

Kom ook eens langs in Le Royal Café
Bovenin het Centraal Station van Antwerpen.
Elke dag ontbijt 7/7 vanaf 8 uur. Ook voor een 
lunch en uitgebreid dineren.
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DITJES/DATJES

 Liefde maakt van een huis 
een thuis. Donderdag 9 februari is het 
Dikketruiendag. Het idee is simpel: 
    geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan
       te trekken. Gemiddeld worden mensen 7 keer
         verliefd voordat ze gaan trouwen.

Volg je hart, want dat klopt!
   Romantisch zijn bestaat voor het 
 grootste deel uit aandacht, liefde en 
qualitytime voor elkaar. Als twee 
lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun 
      hart in hetzelfde ritme kloppen. 
 Je moet het wel 3 minuten volhouden.
De hand vasthouden van een geliefde 
of alleen al naar zijn of haar foto kijken kan 
pijn verlichten en stress  
 verminderen. 
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LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen   |  Tuimelaar 12  Kruisland, NL  |  (0031) 06-22831987     info@claudiamatthijssen.nl  |  www.claudiamatthijssen.nl

 1. JEUGDIGE VERSCHIJNING MET MINDER RIMPELS 
 Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepe effectieve collageen-
peptiden: vijftien procent meer huidelasticiteit door effectieve 
collageenpeptiden. Aloë vera gel, bloedappelextract, rozenwortelextract 
en groene thee extract beschermen tegen de belangrijkste oorzaken 
van veroudering, zoals uv-straling. 

 2. EEN ZUIVERE EN GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIES 
 Bescherming tegen externe milieu-invloeden door middel van 
bosbesextract en vitamine E5. Verbeterde huidfunctie en pigmentatie 
met de sterk geconcentreerde vitaminen A, ribofl avine, niacine, biotine, 
C en zink als essentiële sporenelementen. 

 3. STRAKKER LICHAAM MET MINDER CELLULITIS 
 Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en 
cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken het 
bindweefsel. 

 4. KRACHTIG, GLANZEND HAAR 
 Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.
Koper zorgt voor normale haarpigmentatie en geeft een 
gezonde glans. 

 5. STERKE, GEZONDE NAGELS 
 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
Schade aan de nagels wordt tot 42 procent gereduceerd. Zink versterkt 
de nagels. Uniek op de markt: Dubbel Complex, Complex Actief. 
Het actieve complex activeert de schoonheidsprocessen en bestrijdt 
tekenen van veroudering. Het combineert de bekendste en 
belangrijkste schoonheidsingrediënten in de hoogste concentratie. 

De revolutionaire LR 
LIFETAKT 5-in-1 

Beauty Elixir voldoet 
aan alle vijf de 

schoonheidswensen, en 
dat in één keer. Met 
slechts één shot per 

dag activeert een uniek 
dubbel-complex diep de 

schoonheidsprocessen 
in het lichaam en 

beschermt het 
preventief tegen de 

belangrijkste oorzaken 
van veroudering. Voor 

een jeugdige 
schoonheid van top tot 

teen op elke leeftijd.

Een jeugdige schoonheid 
op elke leeftijd Een nieuw beautytijdperk 

begint: drink jezelf mooi!

• Geen zoetstoffen, 
kunstmatige 
kleurstoffen, 
lactose of gluten.

• Een maandelijkse 
verpakking bevat 
30 x 25 ml 
schoonheidsshot.

Bestel nu dit unieke schoonheidselixervia de website of bel (0031) 06-22831987

 Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.

 Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en 
cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken het 

 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
Schade aan de nagels wordt tot 42 procent gereduceerd. Zink versterkt 

cellulitis verminderen. Koper en aloë vera gel versterken het 

 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
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Wij leveren en herstellen 
computers, notebooks, 
tablets, randapparatuur 
en IP-camera's.

Ik wil gewoon dat ie het doet!
Dream PC  |  De gepaste oplossing voor jouw probleem! Opkuissessie (groot onderhoud) 

Voor particulieren (incl. BTW): 
• tijdelijke bestanden verwijderen 
• bureaublad opruimen 
• programmalijst opschonen 
• opstartprogramma’s nalopen 
• opstart service nalopen 
• volledige virusscan 
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades) 
• koelers propers maken

Ik wil gewoon dat ie het doet!
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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!

2120



D
BINNEN/BUITEN

D

Zaterdag 25 februari is het weer 
zover, dan duiken talloze verklede 
carnavalsgangers het koude water 
van de Noordzee in tijdens de 
jaarlijkse Carnavalsduik in 
Blankenberge. Trek je mooiste outfi t 
aan en ‘duik’ gezellig mee. Het 
evenement duurt van 15.00 tot 
16.30 uur en deelname bedraagt 
€ 1,-. Inschrijven kan de dag zelf in 
de tent op de Zeedijk en omkleden 
kan in het Farys-Noordzeebad of in 
de tenten op het strand. 
Voorafgaand aan de duik, vanaf 
14.30 uur, kun je je op het strand 
naast de Pier carnavalesk 
opwarmen. En voor wie niet zo van 
het ijskoude water houdt: kijken is 
ook dolle pret!

 AGJE UIT
CARNAVALS-
DUIK

BINNEN/BUITEN

Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) ontdekt 
al op jonge leeftijd zijn passie voor fi lm, tot 
grote vreugde van zijn creatieve moeder Mitzi 
(Michelle Williams). Sammy's vader (Paul 
Dano) daarentegen ziet het meer als een 
hobby voor zijn zoon. In de loop der jaren 
legt Sammy de avonturen van zijn familie 
vast op beeld en ontwikkelt hij zich als 
regisseur van amateurfi lms met zijn zussen 
en vrienden in de hoofdrol. Op zijn zestiende 
ontdekt Sammy echter een hartverscheu-
rende waarheid over zijn moeder die de 
familiedynamiek voorgoed zal veranderen. 
THE FABELMANS is vanaf 22 februari te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE FABELMANS

BOEKJE LEZEN WIJ ZIJN VAN DIAMANT
Wanneer de 21-jarige William onverwacht 
naar Seattle vertrekt, reist zijn broer Markus 
hem achterna. Een paar dagen later wordt 
het levenloze lichaam van Markus 
gevonden aan de voet van de Snoqualmie 
Falls. Voordat William met het lichaam van 
Markus terugreist naar Vlaardingen, krijgt 
hij bij de receptie van zijn hotel een laatste 
gift van zijn broer. Het blijkt een notitieboek 
van opa Lovitz, een joodse familievriend. 
Op weg naar het vliegveld begint William te 
lezen en zo ontdekt hij dat het tragische lot 
van zijn broer onontkoombaar was. Een 
familiekroniek die laat zien hoe littekens uit 
het verleden generaties lang doorwerken. 
WIJ ZIJN VAN DIAMANT van Alex Boogers 
is vanaf 9 februari verkrijgbaar.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

GFEDCB

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

A

Mangerie ‘t Cruydt  Heilig Bloedlaan 259-261 2320 Hoogstraten, België  
(+32) 3 322 77 37  | (+32)0476913992  |  info@tcruydt-mangerie.eu

Kom genieten van onze
tongstrelende culinaire creaties!

In de unieke ambiance van Mangerie ‘t Cruydt hebben kookkunstenaar 
Barry Smeekens en zijn team hun ideeën op smaakvolle wijze gestalte 
gegeven. De plannen werden daar in een eendrachtige samenwerking 

gesmeed en verwezenlijkt.

Het resultaat mag gezien worden: een 
fraaie samengang tussen de kook- en 
decoratiekunsten, tussen de tongstrelende 
culinaire creaties van ’t Cruydt en het 
oogstrelende antiek, tussen de beeldende 
kunst en de interieur- en tuindecoraties van 
de Greenhouse brigade. 

Wie niet alleen de smaakpapillen wil 
verwennen, maar ook de ogen de kost 
wil geven, raden wij aan om bij Mangerie 
’t Cruydt te reserveren. 

We zijn geopend van woensdag t/m 
maandag van 12.00 tot 21.30 uur 
en alle zon- en feestdagen! Wij zien 
u graag terug in ons restaurant.

Met culinaire groet,

Team Mangerie 't Cruydt

‘t  CRUYDT
MANGERIE
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 

• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Hoe dan?!  staat in het teken van alledaagse dingen, 
oma worden en irritante kinderen. Vooral het laatste 
thema baart Christel zorgen. “Als ik vergelijk hoe ik 
ben opgevoed en hoe kinderen vandaag de dag 
worden opgevoed, dan gaan mijn haren overeind 
staan. Kinderen beslissen tegenwoordig mee. Toen 
ik kind was, moest ik accepteren wat ik kreeg. Of ik 
het nu leuk vond of niet.”

ZELFSPOT Christel gooit haar frustraties over de 
individualisering van de hedendaagse samenleving, 
bureaucratie en irritante kinderen gewoon op tafel. 
Ze spaart niets of niemand, ook zichzelf niet. “Kijk, 
ik heb enorm veel zelfspot en blijf te allen tijde 
mezelf, vooral op het podium.” Net zoals veel 
collega’s zoekt Christel de interactie met het 
publiek, maar altijd op haar eigen manier. “Ik wil 

Het is 2014 als het Nederlandse theaterpubliek kennismaakt met Christel de Laat. 
Sindsdien is haar carrière in een stroomversnelling geraakt. We spraken met de 

Brabantse comédienne over alweer haar derde solovoorstelling: Hoe dan?!.

Christel de Laat:  

‘Mijn publiek even alles laten vergeten, 
dat is waar ik het allemaal voor doe’

mensen met mijn eigen grappen en improvisaties 
vermaken.”

GOED GEVOEL In welk theater Christel ook komt, ze 
wil dat de mensen met een grote glimlach de zaal 
verlaten. “Of ik nu in Groningen, Amsterdam, Zeeland 
of Brabant optreed, humor werkt overal hetzelfde. 
Buiten Brabant kennen ze me vaak niet, maar 
uiteindelijk denken ze overal: die Christel was de 
moeite waard om naartoe te gaan. Mijn publiek even 
alles laten vergeten, dat is waar ik het allemaal voor 
doe.”

De comedyshow Hoe dan?! van Christel de Laat is tot 
en met juni te zien in diverse theaters. Kijk voor meer 
informatie op www.christeldelaat.nl of 
www.theater.nl.
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Meer dan 50 jaar aandacht voor 

ambacht en perfectie
“Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood 

verdient dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk 
– of u het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen – 

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

Meer dan 50 jaar aandacht voor 

ambacht en perfectie

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

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

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

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

3130



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, moderne en elegante villa ligt 
in één van de meest gewilde woongebieden: de 
privé urbanisatie Roca Llisa, met een prachtig 

uitzicht op zee.

Gebouwd volgens veeleisende normen, zal deze 
woning zelfs aan de hoogste verwachtingen voldoen.
Dankzij de hoge plafonds en vensterpuien straalt het 

een gevoel van lichtheid en ruimtelijkheid uit. 
Geselecteerde hoogwaardige materialen zorgen voor 

een eigentijds-moderne stijl die alle denkbare luxe 
biedt. Zo vinden we bijvoorbeeld massief houten 

deuren, designmeubels, een geluidsinstallatie en wifi  
in het hele huis, evenals een alarmsysteem. Er zijn in 

totaal vijf luxe suites. Vanaf het ruime zonneterras met 
overloopzwembad kunt u genieten van een 

onvergelijkbaar panoramisch uitzicht op zee, terwijl u 
zonnebaadt en ontspant. Er is ook een eethoek buiten 

met barbecue, waar u gezellige avonden kunt 
doorbrengen met familie en vrienden en de dag kunt 
afsluiten in een ontspannen en private sfeer. Binnen 

vinden we de open woon/eetkamer met enorme 
ramen van vloer tot plafond, die voor veel natuurlijk 

licht zorgen. Op deze verdieping bevinden zich 
ook de moderne, volledig uitgeruste keuken, een 

kantoor en een gastentoilet.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI831
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 778 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  3.213 m²
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
�7.500.000,-

Moderne en elegante villa  
met prachtig uitzicht op zee 
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1. The Lip Scrub Tube - Sara Happ, € 25,-  www.thecofcosmetics.com
2. Do Son Geurkaars Tubéreuse van Dyptique, vanaf € 70,- www.skins.nl 

3. Lipbam van Loveli, € 6,- www.loveli.care
4. Fico d’India Moisturizing Hand Cream van Tuttotondo, € 11,40 www.thecofcosmetics.com

5. Handboek Liefdesbrieven schrijven van Elma van Vliet, € 19,99 www.bol.com
6. Replica On a Date Eau de Toilette van Maison Margiela vanaf, € 62,20 www.debijenkorf.be

7. Shea Butter Hand Cream van Compagnie de Provence, € 20,40 www.babassu.be
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Iedere dag Valentijnsdag  
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8. Essie nail laquer, € 9,99,- www.boozyshop.nl
9. Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour van MAC, € 32,-  www.maccosmetics.be

10. Aroma Shower Love van Weleda, € 6,99,- www.weleda.be
11. Don’t Stop believing in... mini eyeshadow palette van essence, € 4,99 www.essence.eu

12. No Sleep in LA van  Miglot x Blackwave, € 60.- www.miglot.be 
13. Smooth Shave Foaming Gel van Clarins Men, € 21,- vanaf half februari www.clarins.com

Waarom zou je ieder jaar moeten wachten tot 
14 februari om je geliefde te verwennen? Maak 
gewoon van iedere dag Valentijnsdag!Iedere dag Valentijnsdag
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LEEFTIJD
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw.
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze?
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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0 W00DH0USE

MEN
ZUNDERT

0 W00DH0USE
Bent u op zoek naar een winkel in 

Zundert waar u lekker kunt lunchen of 
een bakje koffi e kunt doen? 

Soms is het zo fi jn om, na heel 
wat uren te hebben rondgelopen in 

Zundert, even te zitten met een lekker 
broodje en een goede kop koffi e. 

Bij Wouw! da’s lekker bent u 
daarvoor aan het juiste adres. 

Wij doen onze uiterste best om onze 
klanten een fi jne, gezellige en vooral 

lekkere lunch te bieden. Benieuwd wat 
wij u kunnen bieden? Kom eens langs 

om ons grote aanbod te bekijken!

Een bakkerij in Zundert 
vol met lekkernijen

Bij Wouw da’s lekker bent u daarvoor aan 
het juiste adres. Wij doen onze uiterste best 
om onze klanten een fi jne, gezellige en 
vooral lekkere lunch te bieden. Benieuwd 
wat wij u kunnen bieden? Kom eens langs 
om ons grote aanbod te bekijken!

Lekkere lunch in Zundert
Heeft u zin om na een lange dag te hebben 
gewandeld, een lekkere lunch in Zundert te 
nuttigen? Het is heerlijk om na wat rond te 
kijken, te winkelen of na het maken van een 
wandeling, even te zitten met een kopje koffi e 
en een lekker belegd broodje in Zundert. 

lekkere eten, kunt u ook nog eens gezellig zitten 
en genieten van het mooie stadscentrum. Onze bakkerij in 
Zundert is hier uitermate geschikt voor. 

Lekkere lunch in Zundert
Heeft u zin om na een lange dag te hebben 
gewandeld, een lekkere lunch in Zundert te 
nuttigen? Het is heerlijk om na wat rond te 

lekkere eten, kunt u ook nog eens gezellig zitten 

Er is een taart voor iedereen
Naast onze heerlijke belegde broodjes, verkopen 
wij in onze winkel in Zundert ook andere heerlijke 
producten. Wij hebben allerlei verschillende 
soorten taart, voor feestelijke gelegenheden of 
gewoon voor op een vrijdagmiddag. Taarten 
maken wij in allerlei soorten en smaken, van 
appeltaart tot chocoladetaart.

Gratis
parkeren 

in de straat

WOUW!da’s lekker!

Molenstraat 26a, Zundert (NL)
0031 76 597 5175

www.wouwdaslekker.nl  Wouw! da’s ‘n broodje 

Bent u op zoek naar een bakkerij in Zundert waar u lekker 
kan lunchen of een bakje koffi e kunt doen? Soms is het 
zo fi jn om na heel wat uren te hebben rondgelopen in 
Zundert, even te zitten met een lekker broodje en een 
goede kop koffi e.

3938



LOOKING/GOOD

Jouw huid in
de winter

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra hydratatie. Een hete 
douche is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een 
droge huid van. Probeer te douchen met lauw water en 
dep daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN 
ELLEBOGEN Ook deze lichaamsdelen hebben extra 
zorg nodig. Gebruik producten die sheaboter, 
mineralenolie of glycerine bevatten. Een intense 
verzorging krijg je door je voeten en handen in te smeren 
met olie en daarna met sokken en speciale 
handschoenen aan te gaan slapen.

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Stationsstraat 50, 2910 Essen
03/ 349 3360 |  info@lvenm.be  |  www.lvenm.be

Dit fantastische onderhoudsmiddel maakt kleine 
kiertjes dicht waardoor vuil geen kans heeft 
om zich te nestelen. De voegpasta droogt op, 
wordt hard en is waterbestendig. Geen kans 
op schimmels. Voegpasta is verkrijgbaar in de 
kleuren; wit, zwart, bruin en taupe. 

Het aanbrengen is simpel. Ligt de vloer al 
langer? Maakt dan de kiertjes schoon door 
middel van een mesje. Is de vloer net geplaatst? 
Dan kan de voegpasta gelijk aangebracht 

Kleine kiertjes tussen 
je pvc-planken…? 
Wij hebben de oplossing: Voegpasta voor geplakte pvc-vloeren

worden. Neem wat voegpasta op je vinger of 
rubber spatel. Smeer de kiertjes dicht. Met 
een spatel maak je een heen en weer gaande 
beweging. Breng je het met je vinger aan 
dan maak je een ronddraaiende beweging en 
masseer je de voegpasta in de kiertjes.

Wil je graag voegpasta bestellen of wil je meer 
informatie? Kijk snel op www.lvenm.be

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR bij Leenders Vloeren & Meer
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Stationsstraat 73, Essen  |  0032 477510643  |  Volg ons op facebook.com/au3fashion  |  www.au3fashion.be

Van casual tot feestelijk en van hip en trendy tot lekker draagbaar

Hét adres voor je nieuwe outfi t

Op zoek naar een leuke outfi t? Loop dan eens binnen bij Au3fashion aan de 
Stationsstraat in Essen. Met een zeer uitgebreide collectie met leuke items voor 

zowel dames als heren ben je er zeker van dat je hier vindt wat je zoekt.
De nieuwe wind die door de uitvaartsector waait 
blijft aanwakkeren. Uitvaartonderneming Daems 
(Schoten) is sinds kort toegetreden tot ons 
netwerk.

Sereni verenigt ervaren uitvaartondernemers. 
In het Sereni netwerk wordt nauw samengewerkt, 
expertise gedeeld, ontzorgd.
Door het centraliseren van een aantal kerntaken, 
hebben onze uitvaartplanners meer tijd voor de 
essentie: je met al hun kennis bijstaan.
Want elke uitvaart is uniek, elke uitvaart is 
maatwerk. Onze Sereni uitvaartondernemers zijn 
ervaren specialisten die je de beste begeleiding 
bieden.

Onze hechte kring van gepassioneerde experts 
heeft aandacht voor elk aspect, volledig gericht 
op jouw wensen en budget.

Van het administratieve tot het begeleiden 
van je voorkeursritueel. Sereni is er voor jou, 
nu ook in Schoten.

Quirijnen

Brasschaat
03 650 15 15

Antwerpen
03 650 06 66

De Polder

Berendrecht 
03 568 63 37 

Stabroek 
03 568 63 37

Uitvaarthuis

Brecht
03 313 86 74

Kalmthout
03 666 13 41

Haast

Kapellen
03 664 20 62

Daems

Schoten
03 658 45 61
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NOW OPENNOW OPEN
Mc ARTHUR GLEN 

DESIGNER OUTLET ROSADA

VOOR EEN GEZONDE HUID ZONDER CELLULITE

LPG Endermologie is een intensieve bindweefselmassage die ervoor zorgt dat 
verkleefde vetcellen worden losgemaakt, zodat ons lichaam ze kan afvoeren. 
Hierdoor vermindert of verdwijnt cellulite. Ook verhoogt de aanmaak van elastine, 
verbetert de bloedsomloop, vermindert ophoping van vocht, vet en toxines, versterkt 
het bindweefsel en is de huid weer strak, zacht en gezond.

Om de vele mooie voor- en na resultaten te bekijken samen met alle andere 
producten en behandelingen die Uw Lijn aanbiedt bent u welkom om mij te volgen 
op mijn Instagram-pagina. 

Ik ontvang u graag voor een vrijblijvende GRATIS DEMO BEHANDELING LPG 
ENDERMOLOGIE.

Liefs, Nadia

Sinaasappelhuid en cellulite is hardnekkig verkleefd 
onderhuids vet waar 98% van de vrouwen mee te kampen 
heeft. De verkleefde vetcellen reageren niet of nauwelijks 
op diëten en sporten.

Bakkersdreef 6 Kapellen  
0495-861892

  
uwlijn@gmail.com

LPG ENDERMOLOGIE

10 behandelingen € 540,-

1 behandeling € 65,-
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Stationsstraat 4, Essen  |  +32 3636 21 29  |  tkapsalonbijmaxime@gmail.com  |  www.kapsalonmaxime.optios.net

maandag  08:00-17:00
dinsdag  11:00-20:00
woensdag  07:30-15:30
donderdag  11:00-20:00
vrijdag  07:30-15:30
zaterdag  06:30-13:30
ma & di zijn afwisselend open

VOOR HET KAPSEL DAT 
JE ALTIJD AL WILDE

VALENTIJNSACTIE“lk ben Maxime en al zeven jaar zelfstandig kapster
Samen met mijn schoonzus ben ik begonnen aan dit grote 
avontuur. Na zes jaar besloten we ieder alleen verder te 
gaan. Maar sinds kort heb ik mijn team versterkt met mijn 
nieuwe vaste collega Sita, recent afgestudeerd, al enkele 
jaren werkend in het salon. 

Wij zijn overgegaan naar het merk Kevin Murphy
... en wij zijn supercontent met deze overstap! De 
producten zijn parabeen, sulfaat en crualty free. Je kan bij 
ons terecht voor een mannen- en vrouwensnit maar ook de 
kids zijn bij ons welkom! Enkele keren per jaar gaan wij op 
cursus om de nieuwste trends en technieken bij te leren.” 

NIEUW JAAR, NIEUWE OPLEIDINGEN

Bij aankoop van een shampoo 
en conditioner van Kevin 

Murphy, samen € 51,-, krijg 
je of een mousse of olie 
of verstevigingsspray en 

verzorgings leave-in GRATIS.verzorgings leave-in GRATIS.

Wil je bij ons boeken?
Wees er op tijd bij want we zitten 
voor twee maanden vooruit al vol.

Wist u dat Leenders Vloeren & 
Meer u ook kan helpen bij de 

renovatie van uw woning?  Bij ons 
kunt u terecht voor:

Graag zelf aan de slag en heeft u 
bouwmaterialen nodig? Ook daar 

kunnen wij u bij helpen. Meer 
informatie of een offerte op maat? 

Stuur een e-mail naar 
info@lvenm.be of kijk snel op 
onze website www.lvenm.be.

Let op: Gedurende de 
vakantieperiode zijn wij alleen op 
afspraak geopend. Een afspraak 
is snel en makkelijk te maken via 

onze website.

PVC-VLOEREN
EGALISATIEWERKEN
VLOERVERWARMING
LOODGIETERSWERK

SCHRIJNWERK
BEZETTINGSWERK

ELEKTRICITEITSWERKEN
BADKAMER- EN WC-RENOVATIE

GYPROCWERKEN

Stationsstraat 50, 2910 Essen
03/ 349 3360 |  info@lvenm.be

www.lvenm.be

onze website.

Stationsstraat 50, 2910 Essen

u vraagt wij ontzorgen

Leenders 
Vloeren & Meer

KIEST U VOOR 

VERANDERING 

DAN KIEST U VOOR 

ONTZORGING
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HOE SCORE JE NOU 
EEN LEUKE DATE? MET 
DEZE TIPS MOET DAT 
ZEKER LUKKEN!

BRUIST/LIFESTYLE

Februari, de maand van de liefde! Met Valentijnsdag als grote hoogtepunt. 
Leuk voor alle verliefde stelletjes. Maar vrijgezellen van België, niet 

getreurd... Februari is ook een perfecte maand om heerlijk te daten (net 
zoals alle andere maanden overigens)

de ander de eerste stap zet, is de kans groot dat je 
alsnog zonder date naar huis kunt. Ben je van jezelf 
niet zo’n vlotte babbelaar, bedenk dan eerst een 
goede openingszin voordat je de stoute schoenen 
aantrekt en op de persoon in kwestie afstapt. 
Vind je dat toch te spannend? Via de barman een 
drankje voor je potentiële date bestellen is ook vaak 
een succes. Wie niet waagt, wie niet wint!

ERGENS ANDERS Natuurlijk zijn er nog veel 
meer plekken om een leuke date tegen te komen: 
bij je sportclub, bij een concert of misschien wel 
tijdens een speeddate-avond. Waar je hem of haar 
ook tegenkomt, belangrijkste is altijd: blijf jezelf! Valt 
dat niet in de smaak, dan heeft die ander gewoon 
pech gehad!

ONLINE DATEN De makkelijkste manier om 
een nieuwe liefde te vinden is natuurlijk via 
internet. Maak een profi el aan op een datingsite 
en zorg dat je opvalt tussen al die duizenden 
andere mensen die op zoek zijn naar de liefde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door een originele omschrijving 
van jezelf, een opvallende foto of een leuke 
gebruikersnaam die mensen niet snel zullen 
vergeten. Succes gegarandeerd!

IN DE KROEG Dé plek waar veel dates ontstaan, 
is toch nog steeds het café. Zie je iemand leuks 
staan, maar vind je het wat spannend om daar zo 
op af te stappen, zorg dan eerst voor oogcontact. 
Lukt dit, dan weet je dat de interesse wederzijds 
is. Als je vervolgens echter af blijft wachten tot 

Daten in de maand van 
de liefde

Wil jij ook een leuke date? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Top Storage  |  Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 651 30 30  |  welkom@topstorage.be  |  www.topstorage.be

RUIMTE NODIG?
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en 
zelfstandigen. Maar Top Storage heeft zijn storage-boxen uitgebreid zodat ook jij je spullen 

en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons. Top Storage weet als geen ander dat 
properheid één van de belangrijkste redenen is bij het kiezen van je opslagruimte. 
Ons team leidt je persoonlijk rond in onze nieuwe self-storage ruimtes zodat je er 

zeker van bent dat je juist zit bij Top Storage.

BEL VOOR EEN 

AFSPRAAK OF 

MEER INFO

 03 651 30 30

www.vanmossel.be

Van Mossel.

Voor de
mobiliteit 
van morgen.

Adv. 1-1 Mobiliteit Morgen BRUIST BE.indd   1 11-10-2022   09:39
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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.

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.

Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt 
zijn met epoxy, zoals ingegoten 

mosselschelpen, bent u bij Flowing Art 
aan het juiste adres.

Kom vrijblijvend eens kijken in onze 
showroom. Het liefst op afspraak.

Ampèreweg 6, 
Hoogerheide (NL)

+31 (0)164-606148
info@fl owingart.eu
www.fl owingart.eu

Exclusiviteit en 
functionaliteit in één

Thee zoals 
thee hoort 
te zijn

Dorpsstraat 154 
2940 Stabroek, België

teekompleet@gmail.com
www.teekompleet.be

0032-495126473
0032-476908600 Veerle en Ludo

Nu kan je deze drank ook gemakkelijk 
thuis maken met deze Popping Boba 
Fruitparels in vier verschillende smaken: 
aardbei, appel, mango en citroen.

Receptje met Earl Grey:
1 tl met 1 zoetje tot de gewenste sterkte 
laten trekken.
Laten afkoelen in de koelkast.
1 el Popping Boba parels in een grals, 
ijsblokjes en de afgekoelde earl grey 
toevoegen.
Aftoppen met koude melkschuim!

Nu kan je deze drank ook gemakkelijk Nu kan je deze drank ook gemakkelijk 

Ooit al bubble tea 
gedronken? 
Ooit al bubble tea 

Ik ben Laura, oprichtster van mijn 
eigen merk voor Patéekes. Wat kan je 

zoal vinden bij ons? Heel simpel, de 
leukste baby- en kinderartikelen. Dit 

gaat van kleding, tot accessoires, tot 
de leukste decoratie voor de baby- of 

kinderkamer.

baby- en kinderartikelen

Kapellensteenweg 348, 
Kalmthout (BE)

 info@voorpateekes.be
 voorpateekes
 voorpateekes

De leukste

Alles is handgemaakt, 
uniek en met veel 
liefde gemaakt
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Stationsstraat 27 Essen
0032-3-3379988

info@step2essen.be
www.step2essen.be

Kom bij ons 
gezellig genieten

Volg ons op                 step2essen 

In onze cadeau- en decoratieshop kun je uiteraard 
leuke en originele cadeautjes vinden voor jong 
en oud, leuke Disney-artikelen en natuurlijk ook 
elk seizoen prachtige seizoensdecoratie. Tevens 
bieden wij een ontbijt- en lunchrestaurant. Ook 
hier is het elk seizoen gezellig 
vertoeven en verkopen we veel 
van onze decoraties.

Zondag 12 februari 
Valentijnsbrunch en -lunch

Dinsdag 14 februari 
Valentijnsontbijt

Volg ons op                 

Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
• Plaatsen van nieuwe sanitaire installaties, 

uitgevoerd naar uw wensen, tekeningen en/of plannen.
• Plaatsen van zonnecollectoren voor warm water en 

eventueel ondersteuning van uw verwarming.
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en 

sanitaire warm water.

Maandag: 13.00-18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00
Zaterdag: 8.00-14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14  |  vanhooydonck.bvba@skynet.be

Geniet thuis van 
uw infraroodcabine!

Gun uzelf 
de kwaliteit 
van echte 
onthaasting!

ACTIE!
Bij inlevering 

van deze 
advertentie: gratis
plaatsing van uw 
infraroodcabine.
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Heidestatiestraat 43  2920 Kalmthout  |  0032-4-85254418  |  info@schoonheidssalon-beautique.be  |  www.schoonheidssalon-beautique.be

Zilverenhoeksteenweg 74, 2920 Kalmthout  |  +32479042920
Nails by palmira  |  www nailsbypalmira.be

EEN GOEDE EERSTE INDRUK MAKEN?

Zorg voor verzorgde 
handen en nagels.
Ga langs bij 
Nails by Palmira
in Kalmthout!

Nood aan een 
manicure?
Bel dan:

0479 04 29 20

PERMANENTE 
MAKE UP

OOK 
MOGELIJK

Zorg en aandacht 
voor jouw hond 
Jouw hond is in goede 
handen bij Leen van Oh! My 
Dog en zal met veel zorg en 
aandacht worden getrimd.

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

Brasschaatsteenweg 236, Kalmthout
0473 22 23 50  |  leen@oh-mydog.be

Maak snel 
een afspraak

HEIDESTATIESTRAAT 43 HEIDE

TRENDY FASHION 
JUWELEN, DECO 
SCHOENEN EN 
HANDTASSEN

FEMALESCONCEPT_HEIDE

UNIQUENESS 
IS THAT WHAT MAKES YOU 

HAPPY!

Elke donderdag 
avondopening tot 20 uur
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Wees uniek en creëer het zelf 
op ambachtelijke wijze!

Lederatelier/workshopatelier

Wil je graag eens zelf met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar qualitytime 
met vriendinnen, zussen of collega’s? Heb je behoefte 
aan me-time?

NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE:

WWW.ARTISTIKI.BE

Workshops lederbewerking:

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

VOLG ONS OOK OP:

Noordeneind 2A, 2910 Essen | 0032-4-99124403
info@artistiki.be | www.artistiki.be
BE 0651.552.859

Wij v
erh

uiz
en

 

in 
ap

ril
 na

ar 

STATIO
NSSTRAAT 4

7 Op zoek naar 
dartartikelen?

Stationsstraat 1, 2910 Essen
info@dartshopessen.be
www.dartshopessen.be  |  

DARTBORDEN  •  PIJLEN  •  FLIGHTS  •  ACCESSOIRES  •  BIEREN 

Stationsstraat 1, 2910 Essen
info@dartshopessen.be
www.dartshopessen.be  |  

Stationsstraat 1, 2910 Essen

Twijfelt u?

Probeer pijlen uit 

op onze testbaan.

Stap je 
binnenkort in hethuwelijksbootje?
Ik zorg voor jouw make-up 
tijdens deze bijzondere dag.

BRUIDSMAKE-UP
Incl. intakegesprek, proefmake-up, 
make-up trouwdag. Mogelijk om aan 
huis te komen. Make-up gasten.

www.makeupizabela.be  |    

Molenheide 9, 2910, Essen, Antwerpen
0472 45 54 81  |  info@makeupizabela.be

binnenkort in hetbinnenkort in hethuwelijksbootje?huwelijksbootje?binnenkort in hethuwelijksbootje?binnenkort in hetbinnenkort in hethuwelijksbootje?binnenkort in het

Ik zorg voor jouw make-up Ik zorg voor jouw make-up 
tijdens deze bijzondere dag.tijdens deze bijzondere dag.

Incl. intakegesprek, proefmake-up, Incl. intakegesprek, proefmake-up, 
make-up trouwdag. Mogelijk om aan make-up trouwdag. Mogelijk om aan 
huis te komen. Make-up gasten.huis te komen. Make-up gasten.

Foto: Veerle Scheppers

Heeft u iets te verkopen?
Medusa Auctioneers is een groot internationaal veilinghuis gevestigd op de grens van 

Nederland en België. Wij verkopen voor de zakelijke- en particuliere markt.
U kunt ons bellen, mailen of appen voor een vrijblijvend gesprek.

Voor zakelijke aanbieders of aanbieders voor derden, vraag naar onze speciale 
voorwaarden. 

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Wat bieden wij?
• Toegang tot een grote internationale 

klantenkring; Miljoenen mensen zien 
uw objecten.

• Brede expertise en persoonlijke 
benadering.

• Hoge opbrengsten.
• Transparante verkoop en afwikkeling.
• Gunstige voorwaarden.

Wat zoeken wij?
• Schilderijen, tekeningen en fotografie 

van de 17e - 21e eeuw.
• Design meubelen en objecten.
• Designer en Luxury goods.
• Chinees porselein en Aziatica.
• Zilver, goud en sieraden.
• Verzamelgoederen
• Grote particuliere of zakelijke collecties.



Mini Charlottes
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes

aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 

Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Pizzolato 
Spumante

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

rijkaarte
Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest
We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 2 maart aanstaande.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.debelgischegrensstreek.be.
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A K T I E  
f e b r ua r i
2 0 2 3

-300€

** Niet cumuleerbaar met andere promoties
** Voorwaarden in de winkel

     op montuur met 
  progressieve glazen

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

      OPENINGSUREN ma : GESLOTEN
    di :  9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  Bij voorkeur op afspraak.
    woe :  9-12:00 u. - GESLOTEN   Gesloten  op  zon- en  feestdagen.
    don :  9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  Tijdens de schoolvakanties 
    vrij :  9-12:00 u. - 13:30 - 18:00 u.  open vanaf  10 u. ipv 9 u.
    zat :  10 u. doorlopend tot 15:00 u.

    
    
    
    
    
    
    
        
        
    
    
    




