
Dit doet 
de liefde
met jou!

Christel de Laat:
‘Mijn publiek even 

alles laten vergeten’

SCHILDESCHILDE 'S-GRAVENWEZELSCHILDE FEBRUARI 2023 GRATIS MEENEMEN!
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Wil jij graag zichtbaar resultaat, een 
persoonlijke aanpak en vind je ontspanning 

ook zo belangrijk? 

Dan ben je op het juiste adres. 

We zijn een instituut voor zowel vrouwen als 
mannen.

Volg ons op Facebook en Instagram 
voor foto’s, dagelijkse tips en promoties.

Wij kijken er alvast naar uit jou te 
mogen verwelkomen! 

Al onze behandelingen vind je op 
www.babor-beautyworld.be. 

 baborbeautyschilde
 baborbeautyworld

BABOR BEAUTY 
WORLD SCHILDE

Turnhoutsebaan 244a, 2970 Schilde

03 384 13 31
 babor@skynet.be



Geniet van deze promotie met partner, vriendin, ouder, zus...

voor 2 personen

€ 149,-

AFTER HOLIDAYS 
TREATMENT

• reiniging met hu-öl

• vitaliteitstest met doorbloedingsmasker

• enzymepeeling voor een verfi jnder huidbeeld

• verwijderen onzuiverheden

• ampoule

• gelaat-, hals- &-decolleté-massage

• liftend masker

• afsluitende verzorging
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GELAATSVERZORGING GLOW & LIFTING

VOOR 2 PERSONEN
Vermoeid door al de feesten en de laatste tijd? Kom dan met z’n tweeën 
genieten van een ontspannende gelaatsverzorging met direct resultaat.

voor 2 personen

€ 149,-
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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,

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

Inhoud
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“Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharingbehandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk 
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. ‘Dit moet anders kunnen’, dacht ik bij mezelf.”

Maak kennis met LaserClinique

LaserClinique
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer 
info kan je vinden op: 
www.laserclinique.be 

“Ik ging op zoek naar andere permanente laserontharings-
toestellen én vond deze. Waarna LaserClinique geboren werd.”

“Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze 
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit 
start met onze toestellen, meer bepaald de diodelasers die 
gebruik maken van de SHR-methode, ook wel de Super 
Hair Removal method genoemd. Deze heeft als voordeel 
dat de kans op verbranding zo goed als nihil is. Het is een 
supersnelle methode en - op zeer lichte prikkeltjes na - 
volledig pijnloos.” 

“Maar schoonheidsverzorging is meer dan alleen een 
behandeling uitvoeren. Ook wat betreft informatie geven over 

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij 
ons aan het juiste adres. De fi jne babbels tijdens de 
behandeling horen er natuurlijk ook bij.” 

“Wij werken met zorgvuldig uitgekozen partners op 
locatie (de verschillende locaties vind je op onze 
website). Indien je getriggerd bent, boek dan gerust 
eens een gratis testsessie op één van onze locaties.”

“Wij kijken er alvast naar uit jou snel te mogen 
verwelkomen!”

Liefs,
Ellen van de LaserClinique
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Wij houden uw energie laag!
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VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS

ZYXWV

UTSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQPO

NML

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

K

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

JIH

GFEDCBA

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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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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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 
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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
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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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Creëer instant een andere sfeer 
in huis als je overstapt van een 
e en gordijn naar eentje met 
een print. Niet saai en zeker niet 
schreeuwerig wanneer je voor 
een dessin in rustige kleuren 
gaat. 

Kom de nieuwste collecties 
ontdekken in onze winkel. 

Ontdek deze tinten en dessins 
in de nieuwe gordijn- en 
behangcollecties in onze winkel.

EEN NIEUW SEIZOEN, 
NIEUWE KLEUREN

#tipvanElien! 

Het is tijd voor een andere 
uitstraling, passend bij 
je huis en bij jou.

Sint Lenaartsebaan 115, Malle
info@interieurpuntRenders.be

0032 3 290 36 50
www.interieurpuntRenders.be

R A A M D E C O R AT I E

I N T E R I E U R D E C O R AT I E

B E H A N G  E N  V E R F

TA P I J T E N

K L E U R A D V I E S

1514 15



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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Kempenlaan 15 Beerse 2340
0478 / 54 24 96

WWW.DEVRYSERVICE.BE

Uw badkamer 
laten renoveren?

De Vry Service helpt u met kwaliteit, stiptheid 
en een stra� e prijs-kwaliteitverhouding

Klop dan 
vandaag nog aan bij De Vry Service0478 54 24 96

Droomt u van een comfortabele en moderne 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 15 jaar. U kan bij ons terecht voor de totale badkamerrenovatie, een gedeeltelijke 
renovatie - bijvoorbeeld de ombouw van bad naar inloopdouche - alsook gewone sanitaire 
herstellingen, zoals het vervangen van een keukenkraan, buitenkraan, enz...

Onze focus ligt steeds op comfort, duurzaamheid en kwaliteit en dit met een glimlach. Dat 
we een uitstekende service bieden, had onze naam u al verteld. Wij werken van ontwerp tot 
en met afwerking.  U hebt gewoon één aanspreekpunt, dat is overzichtelijk voor u als klant.

Droomt u van een comfortabele en 
moderne 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 15 jaar. 
U kan bij ons terecht voor de totale 
badkamerrenovatie - een gedeeltelijke 
renovatie bv ombouw van bad naar 
inloopdouche alsook gewone sanitaire 
herstellingen zoals het vervangen van 
een keukenkraan, buitenkraan enz.

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 hebt gewoon één 
aanspreekpunt, dat is overzichtelijk 
voor U als klant

Kempenlaan 15, 2340 Beerse, 0478 / 54 24 96 
info@devryservice.be - www.devryservice.be 

Beemdenstraat 5 - Beerse 
0478 / 54 24 96

WWW.DEVRYSERVICE.BE

100 % BELGISCH FABRICAAT  Zuinig en duurzaam - pure therapie voor het hele
 lichaam. Wij verzorgen, indien u wenst, de gehele installatie zodat u geen andere partij 
dient  in te schakelen.  

ERVAREN EN BETROUWBAAR  Met De Vry Service kiest u voor een ervaren 
en betrouwbare partner voor het plaatsen van spa’s, sauna’s, infraroodcabines etc.
Wij zijn al jaren actief in de sector waardoor u alle advies mag vragen. U kan de zaak 
iedere dag bereiken van 7 tot maar liefst 22 uur ’s avonds voor een advies op uw maat.

GEDETAILLEERDE AFWERKING   Wij hebben enorm veel expertise opgebouwd 
in de volledige renovatie van badkamers. Van het ontwerp over de loodgieterij, 
elektriciteit, bezettings- en chapewerken, vloeren en wandtegels plaatsen, maatwerk en 
schrijnwerkerij, plaatsen van meubels en sanitair tot de herstellingen. Bij dit alles zorgen 
wij, ook als vloerder, voor een gedetailleerde afwerking.

* * * * *

171616



NOW OPENNOW OPEN
Mc ARTHUR GLEN 

DESIGNER OUTLET ROSADA

Natuurlijk is ontstaan vanuit een passie voor 

bloemen, planten en decoratie in en rond de 
woning. Elke klant is uniek. Het is dan ook niet 
uitzonderlijk dat we bij de mensen thuiskomen 
om een gepast advies te geven. We geloven sterk 
in deze persoonlijke aanpak. Uw eigen smaak en 
stijl zijn ons uitgangspunt. We kunnen u helpen 
combineren en vormgeven aan een mooier 
interieur en exterieur.

Bij de selectie van ons aanbod inspireren we ons 
op de natuur zelf. Onze collectie is voortdurend in 

beweging. We hebben bijna uitsluitend Belgische 
fabrikanten in huis die we persoonlijk kennen en 
waarvan we zeker zijn van een constante hoge 
kwaliteit. Onze merken onderscheiden zich door 
hun tijdloze uitstraling. Soms strak, een andere 
keer wat vormlozer maar altijd een blikvanger die 
uw planten, bloemen en de omgeving waarin u ze 
plaatst nog meer doen stralen.

UW SMAAK EN 
STIJL ZIJN ONS 
UITGANGSPUNT

Natuurlijk bv  |  Wijnegemsesteenweg 17, ‘s-Gravenwezel

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

SNIJVERSE BLOEMEN

Driemaal per week krijgen 
we een levering van 
dagverse bloemen. Het 
aanbod in de winkel kan 
daarom enorm variëren, 
zelfs van dag tot dag. U kunt 
makkelijk een boeket telefonisch 
bestellen. Onze medewerkers 
helpen u dan graag verder om 
een fl eurig geheel samen te 
stellen volgens uw smaak.

Bel en bestel op 
03 685 63 68

SNIJVERSE BLOEMEN

Driemaal per week krijgen 

aanbod in de winkel kan 
daarom enorm variëren, 
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Alles voor de lach op de snoet van jouw kapoen

Schoolstraat 3/2, Schilde
0032-496707231
info@grimenco.be
www.grimenco.be

AIRBRUSH TATOEAGES

MANDALA HANDWERKEN

BELLYPAINT

AIRBRUSH TATTOOS

KINDERGRIME

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

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

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

Volg mij op

Vind je dit ook heel plezant?

Bezoek de website 

of stuur een mail!

SCAN MIJ!

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

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

Alles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoenAlles voor de lach op de snoet van jouw kapoen
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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.
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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
WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE

Verhuizingen Meys  |  Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 653 22 11  |  info@meys.be  |  www.meys.be
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Onze menukaart 
gaat van croque 

tot steak

ONZE PORTIES ZIJN GROOT, 
LEKKER EN AAN EEN GOEDE PRIJS

Noorderlaan 16, 2970 Schilde
jeroenproost@hotmail.com

DEN   NSLAG

Welkom in Taverne Den Inslag, een oude hoeve 
in de bossen van Schilde. Onze keuken is lang 
open en goed. Bij ons kun je lunchen, dineren 
en zondags ontbijten. 

Wij beschikken ook over een ruime feestzaal 
met eigen terras, welke geschikt is voor 
recepties, bruiloften, uitvaarten en feesten van 
10 tot 150 personen. 

Kom tot rust met een drankje en een lekkere 
snack op ons terras, in een groene oase aan 
het kruispunt van verschillende fi etsroutes 
waar jong en oud zijn gading vindt.

Voor de liefhebbers staat er een pool- en 
biljarttafel ter beschikking en er is een mooie 
speeltuin voor de kinderen. 

Open: dagelijks van 9:00 tot sluiting 
Dinsdag en woensdag gesloten 
Keuken: dagelijks van 11:30 tot 20:45 
Zondag uitgebreid ontbijtbu� et van 9:00 tot 12:00

Meer weten

of reserveren?

Bel 03 482 41 43
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Pippa is een gezellige kinderschoenwinkel in het hartje van 
Schilde waar persoonlijke service centraal staat. Een goede 
kinderschoen vanaf de allereerste stapjes is enorm belangrijk 

voor de verdere ontwikkeling van de voeten van jouw oogappel. We nemen met 
plezier de nodige tijd voor elke klant. We meten steeds de voeten op en gaan daarna 
samen op zoek naar de perfecte schoen voor jouw kind in de stijl die jij leuk vindt. 
Onze collectie bestaat uit hippe, originele, kwaliteitsvolle en duurzame schoenen. 
Onze schoenen worden gemaakt met oog voor comfort, ergonomie en stijl. Ook voor 
de mama’s hebben we een collectie om te ‘twinnen’ met je 
kleine kapoen. Zalig toch!? 

Wij groeien graag met onze klanten mee. 
Daarom zal vanaf februari onze collectie 
tot maat 40 gaan.

Wil je als eerste al onze 
nieuwigheden ontdekken?

Volg ons!

Shop online:
www.pippakinderschoenen.be

Pippa
Turnhoutsebaan 260, Schilde
info@pippakinderschoenen.be 
0477/03.23.60 

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

Blundstone – HIP – Petit Nord – Salt Water – Veja – Bisgaard - Victoria 

– Alwero – Freedom  Moses – Jeune Premier – Sticky Lemon – Aigle 

– Bergstein – Collégien – MP Denmark – Imruby – …

MAAT 16 - 40
Hippe en duurzame kinderschoenen

Ik kijk er 
naar uit jou 
te mogen 

verwelkomen bij 
Pippa! 

Liefs, Cato

de mama’s hebben we een collectie om te ‘twinnen’ met je de mama’s hebben we een collectie om te ‘twinnen’ met je 

Wij breiden 
onze collectie uit met 

enkele nieuwe merken: 
Birkenstock - Gallucci - 
Salt water Sandals - 
Young Soles - VEJA

Kaartlegster
Medium Anne

Gespecialiseerd in TAROT, Lenormand, fotoanalyse en pendelen

Met meer 
dan 20 JAAR 

ervaring!

NU 10%
KORTING
NU 10%
KORTING
NU 10%
KORTING
NU 10%
KORTING

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

Maak kennis met Anne tijdens de 

SPIRITUELE BEURS
(Bloom Expo) 

op 26 februari 2023 (10.00-17.30)

 in OC ‘t Centrum in Brecht

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

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

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

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

MICRO-NEEDLING

MICRO-DERMABRASIE

SUPERBOOST 

IKARI

SOPRANO ICE LASER

DERMAPLANING Chantal & Myriam

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

                       LoveForLeonie •        Love for Leo          LoveForLeonie           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 !
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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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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.



U vindt ons in: Brasschaat | Geel |Schilde | Vorselaar
Meer info op www.proti-balance.be en www.concap.be.  |  Geopend maandag t/m zaterdag.

Een gezonde start 
met Proti Balance & Concap!

Clichés zijn er met een goede reden, dus waarom zou ook 
jij geen goede voornemens mogen hebben? Koos jij een 
gezondere levensstijl, gewichtsverlies of de (herop)start 
van je sportieve activiteiten? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres!

Proti Balance biedt proteïnerijke producten, 
gezonde suikerarme snacks, sportvoeding en 
betaalbare supplementen van topkwaliteit.

Ontdek het zelf in een van onze 
verkooppunten of online. Onze 
coaches geven je gratis tips en 
advies voor de beste resultaten.

van je sportieve activiteiten? Dan ben je bij ons aan het 

Proti Balance biedt proteïnerijke producten, 
gezonde suikerarme snacks, sportvoeding en 
betaalbare supplementen van topkwaliteit.

“Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharingbehandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk 
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. ‘Dit moet anders kunnen’, dacht ik bij mezelf.”

Maak kennis met LaserClinique

LaserClinique
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer 
info kan je vinden op: 
www.laserclinique.be 

“Ik ging op zoek naar andere permanente laserontharings-
toestellen én vond deze. Waarna LaserClinique geboren werd.”

“Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze 
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit 
start met onze toestellen, meer bepaald de diodelasers die 
gebruik maken van de SHR-methode, ook wel de Super 
Hair Removal method genoemd. Deze heeft als voordeel 
dat de kans op verbranding zo goed als nihil is. Het is een 
supersnelle methode en - op zeer lichte prikkeltjes na - 
volledig pijnloos.” 

“Maar schoonheidsverzorging is meer dan alleen een 
behandeling uitvoeren. Ook wat betreft informatie geven over 

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij 
ons aan het juiste adres. De fi jne babbels tijdens de 
behandeling horen er natuurlijk ook bij.” 

“Wij werken met zorgvuldig uitgekozen partners op 
locatie (de verschillende locaties vind je op onze 
website). Indien je getriggerd bent, boek dan gerust 
eens een gratis testsessie op één van onze locaties.”

“Wij kijken er alvast naar uit jou snel te mogen 
verwelkomen!”

Liefs,
Ellen van de LaserClinique
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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
• Gelnagels
• Pedicure
• Waxbar
• Arrangementen
• En nog veel meer...

Yente



www.sensumvastgoed.be 

PULDERBOS

Prijs: € 799.000,-

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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SCHOTEN

Recent DAK-appartement met 1 slpk
> Bew. opp.: 83 m²
> 1 slpk 
> Lift
> Groot dakterras
> Mogelijkheid tot aankoop garagebox
> Zeer energiezuinig (EPC: 130 kWh/m²)

(Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv)

SCHOTEN

Prijs: € 274.000,-

SENSUMVASTGOED BV  |  Nerviërslei 6, Schoten  |  03 502 58 78
welkom@sensumvastgoed.be  |  www.sensumvastgoed.be  |  BIV nummer 504.187/514.292

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

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

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 gereno-
veerd, op glvl 1 slpk app., duplex 2 slpk op 

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

3 voll. gerenoveerde app. (86m² / 128m² / 138m²) 
met 2 slpks en terras aan de slachthuissite. Dit 
wordt de nieuwe trendy hotspot van Antwerpen!

EPC 124 kWh, Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 vanaf € 329.000,-

SCHOTEN ZANDHOVEN MERKSEM

ANTWERPEN-DAM 

SCHOTEN

TIJDELIJKE ACTIE:
Gratis EPC en gratis 

ASBEST-inventarisatie*

(*) Alleen bij exclusieve verkoop via 
Sensum Vastgoed.

VACATURE: BIV-MAKELAAR (M/V)
Wij zijn op zoek naar een gedreven BIV-makelaar met commercieel talent ( inkoop / verkoop ).

Profi el:
- Je hebt je BIV-nummer
- Je bent voltijds beschikbaar
- Je bent drietalig (NL, FR, ENG)
- Je kan zelfstandig werken
- Je bent vriendelijk in de  omgang, 
 hebt een verzorgd voorkomen en sterke 
 communicatievaardigheden
- Je houdt van uitdagingen, bent 
 ambitieus en sterk gemotiveerd

Aanbod:
- Een dynamisch team in een jong en groeiend bedrijf
- Goede verloning op commissiebasis 
- Een gevarieerde job 
- Mogelijkheid om zowel interne als externe opleidingen te volgen

Interesse?
Solliciteer nu en stuur je 
gemotiveerde CV naar 
welkom@sensumvastgoed.be. 

3736 3736



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

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. 

www.jawijwillentrouwen.nl
06 331 881 92  info@jawijwillentrouwen.nl

 Ja wij willen trouwen
 jawijwillentrouwen

Chantal van Ja wij willen trouwen helpt 
jullie bij het bedenken en uitvoeren van een 

huwelijksaanzoek en daarna het 
plannen en organiseren van 

de bruiloft. Of jullie het nu 
groots aan willen pakken of 
juist klein, of jullie veel te 
besteden hebben of weinig... 

Met alles wordt rekening 
gehouden.

De kop is eraf. De eerste bruiloft vol liefde 
is een feit in Casa Valduggia. Een eer om 
deze primeur te hebben en nu met jullie 
te delen. 26, 27 en 28 augustus 2022 
stonden in het teken van de bruiloft van 
Manuela en Pieter. Een relaxed koppel dat 
al jaren bij elkaar is en deze zomer in Casa 
Valduggia is getrouwd. In het bijzijn van 
hun kinderen en een intiem gezelschap van 
familie en vrienden vierden wij hun liefde. 
Voor bruiloften werkt de locatie samen met 
weddingplanner Chantal van Ja wij willen 
trouwen.

Zijn jullie het volgende koppel dat in de 
prachtige tuin van deze B&B vol liefde 
elkaar het jawoord geeft? Neem vrijblijvend 
contact op voor meer informatie. Stuur een 
e-mail naar italie@jawijwillentrouwen.nl of 
bel 06 331 881 92.
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Trouwen 
in B&B vol liefde Casa Valduggia
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Bekijk onze bedrijfsvideo!

JOUW PARTNER IN WEL
39 Bruisende regio’s
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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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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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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.schildeschotenbruist.be
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www.vanmossel.be

Van Mossel.

Voor de
mobiliteit 
van morgen.

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




