
Leven als de
           in Marbellajetset           in Marbella

Heerlijk… 
vakantie!

BRASSCHAAT AUGUSTUS 2019 WWW.BRASSCHAAT-BRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!



Bredabaan 160, 2930 Brasschaat  |  03 434 05 48  |  info@lalibelle.be  |  www.lalibelle.be

Joaillerie

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

Op zoek naar de ideale verwarming, 
die niet alleen praktisch is maar 
ook gezelligheid uitstraalt? Dan 
moet u bij Ecoflames zijn. We zijn 
gespecialiseerd in de verkoop 
en installatie van diverse soorten 
kachels en haarden in alle stijlen.

Blader door onze website en ontdek 
ons zeer uitgebreid aanbod kachels 
en haarden met verschillende 
verbrandingsmethoden.  

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst 
u meer informatie? Aarzel niet, kom 
eens langs of neem contact op.

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u terecht voor alle types kachels.  
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en gaskachels, hout- en 
gashaarden en elektrische sfeerverwarming.
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Bruisende lezer,

Je ziet het, je voelt het, je ruikt het... het is zomer! Heerlijk, die lange 
dagen, zwoele avonden en het vele buiten zijn. Is het je in Nederland 
nog niet zomers genoeg? Gooi dan je spullen in de auto of boek dat 
ticket en vlieg naar de Spaanse zon. Om precies te zijn naar Marbella, 
een van onze persoonlijke favorieten, waarover je in deze nieuwste 
editie van Bruist meer leest.

Er zijn namelijk maar weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden 
hebben als Marbella. Van superglamour, trendy clubs en restaurants 
tot het fijne dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. Marbella 
biedt voor ieder wat wils. Een goede bestemming voor je vakantiegeld, 
lijkt ons dus zo. Want wist je dat maar liefst 48% van de Belgen dit ook 
daadwerkelijk gebruikt voor de vakantie?! Hoor jij bij deze groep?

Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar Marbella afreizen, hoe graag 
we misschien ook zouden willen. Voor diegenen die in België van 
de zomer genieten, staan de bruisende ondernemers in de regio 
gewoon vol enthousiasme klaar, net als de rest van het jaar. In deze 
Bruist stellen we weer een aantal van deze ondernemers, zoals 
Keurslager De Meulder en Fit & Healthy, aan je voor.

Geniet van de zomer!
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we vanaf september ook de glossy De Kempen Bruist.



Voor een echt vakantiegevoel verblijf je tijdens je vakantie 
bij Mijas Residence, een luxe accommodatie met vier 
appartementen en een studio. Overal waar je staat, 
is het uitzicht op de Middellandse Zee even mooi. 
www.mijas-residence.com. En droom je van een

huwelijk onder de Spaanse zon, kijk dan voor meer 
informatie op www.trouweninspanje.nl.

ALAMEDA-PARK
Een plek waar je een aangename wandeling kunt 
maken en kunt ontspannen terwijl je geniet van een 
natuurlijke omgeving met interessante tropische 
planten en fonteinen. Gedurende het jaar worden 
er allerlei markten, evenementen en festivals 
georganiseerd en zijn er rondom het park cafés, bars 
en restaurantjes. Het park met de KERAMIEKE 
ZITBANKEN is dus zeker de moeite waard.

JETSET
Dompel je onder in de luxe 
van PUERTO BANÚS, dé 
trekpleister van Marbella. Deze 
haven wordt gezien als één van 
de meest prestigieuze havens 
aan de Middellandse Zee. In de 
witte gebouwen aan de kade 
zijn luxe winkels, excellente 
restaurants en gezellige bars 
gevestigd. Puerto Banús is ook 
een WALHALLA voor WINKEL-
LIEFHEBBERS. Om iets te 
kopen, moet je echter wel diep 
in de buidel tasten, want je vindt 
hier voornamelijk winkels van de 
duurdere merken. Of ga naar 
WINKELCENTRUM MARINA 
BANÚS op een steenworp 
afstand. Hier vind je winkels 
met lagere prijzen.

Er zijn weinig plekken in Spanje die zo veel te bieden hebben 
als Marbella. Van superglamour, trendy etablissementen

tot een fi jn dorpsleven omringd door onherbergzame natuur. 
Welkom in de wereld die Marbella heet, 

welkom in een wereld die bruist!

De MERCADO ATARAZANAS is gelegen in het historisch 
centrum van Málaga. Het is gevestigd in een schitterend 

19e eeuws pand gevuld met mediterrane geluiden, de 
heerlijkste geuren en Spaanse gezelligheid. In de drie hallen 

vind je vlees, verse vis, groente en fruit, kruiden, kaas en 
noten. Het is een echt niet te missen hotspot van Málaga! 

HOTSPOT

Het luxe pareltje aan de Costa del Sol

Marbella MARBELLA/BRUIST

Van welke kant je Marbella ook benadert, de schelpvormige bergtop 
van de PICO DE LA CONCHA domineert altijd het decor. Om de 

ogenschijnlijk kale en grijze rots eens vanuit een ander perspectief te 
bekijken, is het de moeite waard om hem een keer te beklimmen. 

De meest betoverende plek in Marbella is de witgekalkte, gedeeltelijk 
afgesloten oude stad, CASCO ANTIGUA. Het voelt als een ansichtkaart, 

met een doolhof van smalle straatjes en pleintjes. Het PLAZA DE LOS 
NARANJOS is een zeer levendig, typisch Spaans pleintje, 

gelegen in het midden van de oude binnenstad. Het ontleent
zijn naam aan de vele sinaasappelbomen die hier staan.

DE MOEITE WAARD

Verken Marbella ook eens op de 
fi ets die je huurt bij BIKEKICK.EU 
De veelzijdigheid van dit gebied is 
enorm: je fi etst hier elk uur door 
een ander landschap, vaak 
vergezeld door de Middellandse 
Zee. Meer naar het binnenland 
klim je via rotspartijen, waarbij je je 
op de Mont Ventoux waant, via olijfgaarden en kilometerslange 
sinaasappelvelden. Elke route is een ongekende ervaring.

MARBELLA OP DE FIETS

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle formule 
in diverse regio’s in Nederland 
en België, op Ibiza én in 
Marbella. Naast de glossy uit 
jouw regio, brengen we ook 
een magazine uit in Marbella. 
WANT OOK HET SPAANSE 
MARBELLA BRUIST!

Bruist een succesvolle formule 
in diverse regio’s in Nederland 

BUEN APETITO!
Ben je een liefhebber van heerlijk eten, 

dan zit je in Marbella gegarandeerd goed!
Behalve SPAANSE TAPAS komen er 

uiteraard nog veel meer heerlijkheden 
uit deze zonnige streek. Wat denk je 

bijvoorbeeld van de ESPETOS 
DE SARDINAS? Deze gegrilde 

sardines zijn de specialiteit 
van de Costa del Sol.

Marbella

6



De Grot Bruist
COLUMN/LUTGART SMEKENS

Net zoals eerder in Mariaburg werd in 1910  
ook hier gestreefd naar een totaalconcept  
met kerk, pastorie en rusthuis. In 1916 liet  
Van den Weyngaert de Lourdesgrot uit Stabroek 
overbrengen. Dat verschafte werk aan de lokale 
bevolking tijdens de moeilijke oorlogsjaren.  
Er kwam een “Zevenweeënweg van Onze Lieve 
Vrouw” rond de grot en er werd een bosrijk park 
aangelegd. Er werd ook een preekstoel, een 
pelgrimsdak en een kruisweg gebouwd, allemaal 
constructies in cementrustiek.

Het Mariapark is bouwkundig erfgoed en ook 
het bredere domein met kruisweg en kapel zijn 
beschermd als monument. De religieuze tuin is 
een bescheiden, maar compleet en authentiek 
voorbeeld van processieparken zoals die toen 
werden gebouwd. De grot is een voorbeeld van 
de schaalmodellen van de echte Lourdesgrot 
die overal in de wereld verschenen. 
Gecombineerd met de zeven staties van de 
zevenweeënweg werd een park gecreëerd voor 

de Mariavieringen die vanaf eind 19e  
eeuw zeer populair waren in Vlaanderen.

Wil je vandaag genieten van de stille rust- 
gevende omgeving van het Mariapark, wil  
je de vinken “suskewiet” horen zingen en 
wil je een kaarske branden, breng dan een 
bezoekje aan de bruisende grot  
van Rustoord.

(Met dank aan L. Gowie en W. Cornelissen 
die het boek “Verbeelding van een 
Lourdesgrot” hebben geschreven voor 
de volgende generatie)

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

In de wijk Rustoord in Brasschaat is,  
ten noorden van de parochiekerk, een 
religieuze tuin gelegen. De wijk werd 
begin 20e eeuw ontwikkeld door Antoon 
Van den Weyngaert (1854-1925) van 
Antverpia. 

98



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

My Brilliant Friend. 

Deze achtdelige topserie toont 

de ontwikkeling van de levens-

lange vriendschap tussen twee 

Italiaanse vrouwen. Het is een 

verfi lming door Saverio Costanzo 

van de immens populaire roman 

L’amica geniale van Elena Ferrante.

Te koop via Lumiereseries.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn

van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. #BrilliantFriend 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Vakantie!Heerlijk...

LICHT GEKOELD
HET LEKKERST

In deze rode wijn van Puklavec 
proef je rijp donker fruit, tonen 
van vanille, chocolade en een 

lichte kruidigheid. Licht gekoeld 
is deze wijn heerlijk op het 

strand, een zonnig terrasje of 
gewoon thuis op je balkon.

www.puklavecfamilywines.com

HET BESTE UIT DE NATUUR
Als het dan eindelijk echt zomer is,
wil je niets liever dan veel buiten zijn. 
Dat betekent dat je goed 
voor je huid moet zorgen. 
Bulldog Skincare is dé 
huidverzorging voor mannen 
die snel en makkelijk 
hun huid willen verzorgen.  
www.bulldogskincare.com

/LEZERSACTIE

verfi lming door Saverio Costanzo 

van de immens populaire roman 

L’amica geniale van Elena Ferrante.

 van Nederland Bruist en van de glossy uit 

win

SNELLE VERSE SMOOTHIES
Als je heerlijk in de vakantiemood bent, heb je met deze nieuwe smoothie-
pakketten in je vriezer in no-time een gezond ontbijt gemaakt. Er zijn drie 

smaken, elk bomvol met fruit, groenten, vezels en natuurlijke eiwitten, 
in geportioneerde zakjes met de perfecte hoeveelheid voor een smoothie. 

Smoothiezakjes van Freasy, € 8,75 per 3 zakjes. www.freasy.nl

SNELLE VERSE SMOOTHIES

SHOPPING/NEWS

RONDJE 
ROTTERDAM 
De zomermaanden bieden 
de perfecte gelegenheid 
om te genieten van de 
verschillende rondvaarten 
en uitjes van Spido. Tijdens 
de tocht zijn aan boord 
ook verschillende hapjes 
en drankjes verkrijgbaar. 
Dus of je nu al jaren in 
Rotterdam woont of een 
dagtripje maakt naar deze 
wereldstad, grijp je kans 
om Rotterdam vanuit een 
ander perspectief te zien!
Meer info op www.spido.nl

STEEL DE SHOW
Fashionable arriveren bij jouw favoriete terras of 

superchique naar die nieuwe koffi etent om de hoek? 
De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit 
dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de 

show! Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur?
 Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

Vakantie!

SHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MAMMA MIAnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 2 kaartjes voor MAMMA MIA! de musical.
De ultieme feelgood- 
musical met de hits 
van ABBA in het 
Beatrix Theater Utrecht 
is de internationale 
musicalsensatie 
die je meeneemt in
een zorgeloze zomer 
vol plezier.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

Beatrix Theater Utrecht 
THEE IN DE ZOMER?

Ja hoor! De theeën van Arte & Zayne omvatten blends die je het gevoel 
geven dat je op het strand ligt te zonnen. Perfect voor een picknick of 

een zomerse borrel als je iets anders wilt dan een wijntje!
Arte & Zayne Zomerthee vanaf € 6,95. www.artezayne.com
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Het beste

Hi aangenaam! Dit is Brazy, onze nieuwste aanwinst in 
de salon. Brazy helpt ons om te zorgen dat u straks met 
een gezonde en jonger ogende huid de deur uitloopt.
Microdermabrasie is dé manier om uw huid op een 
veilige manier mechanisch te peelen.

Wat doet hij precies voor u?
- Verwijdert dode huidcellen
- Verbetert de bloedcirculatie
- Versnelt de celdeling
- Stimuleert de aanmaak van collageen en elastine
- Zodat u een gladdere, stevigere en frisse huid krijgt.

Brazy is de ideale voorbereiding voordat u een 
voedende behandeling in ons salon krijgt. Dankzij de 
microdermabrasie behandeling staat de huid namelijk 
open om alle goede voedingsstoffen te  
kunnen ontvangen. 

Als ervaren schoonheidsspecialiste wilde ik me onderscheiden van 
de rest. Daarom heb ik me omgeschoold tot huidcoach en expert in 
huidverbetering met het merk HANNAH.

Bredabaan 754, Brasschaat
0495 88 85 35 
Shirly.elst@hotmail.com
www.schoonheidsinstituutshirly.com

voor je huid
TIP!
Deze behandeling kan men ook in kuurverband 
doen, drie tot vier keer met tussenpauze’s van tien 
tot veertien dagen en met een onderhoudsbeurt 
eens in het kwartaal, zult u zien dat uw huid er 
veel egaler, stralender, jonger en zuiverder uitziet. 
Wilt u brazy gewoon eens zelf ervaren?
Vraag het ons gerust. We leggen u graag uit wat 
hij voor u kan doen.


Brasschaat-centrum 

Keurslager De Meulder
Dat vieren we de ganse maand augustus met speciale 
promoties op de Wagyu-steak en Wagyu-filet.

Al het vee wordt opgevoed in vrije uitloop in een natuurlijke schone 
omgeving, de runderen grazen op de aan overvloed natuurlijke 
grassen van Oost-Australië. Het is een kruising van 75% Tajima 
Wagyu en 25% Black Angus kudde om aan het superieure 
marmering kenmerk te komen.
De Wagyu is graan gevoerd voor 450 dagen zonder toegevoegde 
hormonen en wordt op een speciaal dieet van granen gezet om de 
zeer gemarmerde kenmerken van Wagyu rundvlees te genereren.
Deze natuurlijke gezonde en veilige formule levert elke klant de 
Wagyu- garantie: zacht en sappig Wagyu rundvlees, die elke hap 
vol van smaak is.
 
De Wagyu wordt gerijpt om een perfecte eetervaring te creëren.

Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend 
open van 8u tot 18u behalve op donderdag. 
Op zon- en feestdagen open tot 12u30.

KEURSLAGER DE MEULDER 
BREDABAAN 443 
2930 BRASSCHAAT
03 / 651 .86 .08 
WWW.KEURSLAGER-DEMEULDER.BE

De beste steak ter wereld bij
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Hottub Select  |  0413-27 55 66
info@hottubselect.nl  |  www.hottubselect.nl

Hottub Select 

Al ruim 12,5 jaar onderscheiden wij ons in 
houtgestookte baden, door gebruiksgemak 

en kwaliteit. Ons adviescentrum in Odiliapeel 
(Noordoost-Brabant) is de grootste showroom van 

houtgestookte hottubs in Europa.
Onze ervaren adviseurs kunnen u goed helpen om 

de juiste hottub te kiezen waar u en uw gezin het 
meeste plezier van heeft. U bent van harte welkom. 

Binnen in ons adviescentrum vindt u de 
authentieke Storvatt Hottubs, houtgestookt of 
elektrisch verwarmd en een heel breed aanbod 
van de onderhoudsvriendelijke Kirami 
kunststoffen Hottubs.

Sinds 2011 hebben wij met de grootste Hottub 
producent Kirami mee mogen denken om het 
Scandinavische product geschikt te maken voor de 
Nederlandse markt. ’s Avonds na het werk wilt u 
lekker kunnen genieten van uw Hottub. Dat 
betekent dat de Hottub snel leeg, schoon, vol en 
verwarmd moet kunnen worden. Daarnaast moet u 
zich verder geen zorgen maken over het 
onderhoud. Tegenwoordig kunt u de Hottub zelfs 
uitrusten met een waterboiler, waardoor u deze 
binnen 2 uur op temperatuur krijgt én houdt. 
Kortom, samen wordt er gekeken wat bij u past. De 
nieuwe Kirami Comfort Family hottub is niet alleen 
de meest comfortabele hottub om in te relaxen, het 
is ook de meest gebruiksvriendelijke hottub, zodat u 
hem eenvoudig en snel kunt gebruiken.

De Kirami Comfort Family is er in de maten M en L, 
en verkrijgbaar in meer dan 100 variaties. De comfor-
tabele zit met rug of armleuningen, de makkelijke 
instap (ook voor ouderen en mindervaliden), de hoge 
zit voor kinderen, of om zelf even af te koelen, en het 
waterbesparend design zijn zeer ideaal.

Elke zaterdag zijn wij geopend 
van 9.00 uur tot 16.00 uur.  

bestaat 12,5 jaar!

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor
03 430 43 40  |  mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

Creëer een 
tastbare 
herinnering

- Marissa Moerman

Babycasting
Dat de tijd snel gaat, ondervind 
je zeker wanneer je baby aan 
het groeien is. Voor je het weet, 
zijn die kleine handjes en voetjes 
niet zo klein meer. Hou je baby 
voor altijd bij je met een casting 
van zijn handje of voetje. Komt in 
een kader als je het als cadeau 
wil geven. Tevens ook een 
origineel en gepersonaliseerd 
geboortegeschenk.

Het prille levensbegin is uniek en 
wonderlijk. Hou een momentje vast 
voor je baby groeit.

Met veel liefde en attentie giet ik
jouw verhaal in een persoonlijk
beeld.
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DITJES/DATJES

Op vakantie gaan geeft niet alleen maar prettige vooruitzichten;
 4 op de 10 personen hebben last van vakantiestress.
Wist je dat een hotel veel mensen het ‘echte vakantiegevoel’
 geeft, ook al zijn ze maar 100 kilometer van huis verwijderd? 
  De gemiddelde Spanjaard besteedt 16 uur per dag
 aan eten, drinken, plezier en slapen.
Vrouwen nemen gemiddeld 31 kilo bagage mee op vakantie,   
 bestaande uit 1,9 setje per dag en 4 paar schoenen.  
 48% gebruikt vakantiegeld daadwerkelijk voor 
vakantie, 40% zet het direct op een spaarrekening voor
  onverwachte zorgkosten en uitgaven aan het huis.
 Vooralsnog heeft in Spanje alleen Barcelona een milieuzone 
ingesteld, die toegankelijk is met een geldige milieusticker. 
 Deze is verkrijgbaar bij Spaanse postkantoren voor 5 euro.
In Spanje is een fooi van 5% gebruikelijk. Rond het bedrag
  naar boven af of laat het kleine wisselgeld liggen. 
 Gidsen en parkeerwachters verwachten een fooi
  en bij taxichauffeurs kun je het bedrag afronden.

Love handles
Buikzone groot
Buikzone klein
Binnenkant benen
Buitenkant benen
Armen
Bovenrug

Slanker de zomer door
bij Beautystudio Uñas

Cryolipolyse is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen op plaatsen waar sport en 
dieet niet helpen. De vetcellen worden bevroren (-10°C), sterven af (apoptose) en worden 
de volgende maanden door het lymfestelsel op natuurlijke wijze afgevoerd.

Beautystudio Uñas | Heidestatiestraat 30a, Kalmthout | 034348034 | www.beautystudiounas.be

Bij aankoop van

2 behandelingen 

krijg u de 3e 

GRATIS!

Het aantal behandelingen is afhankelijk 
van de dikte van de vetlaag. 
De vooruitgang in laser- en esthetische 
toestellen gaat enorm vlug. Daarom 
heeft Beautystudio Uñas gekozen voor 
de toestellen van Zimmer Medicals 
(Duitsland), vanwege de verbeterde en 
vernieuwde technologie en de combinatie 
met de Z-Wave (shockwave om de 
gekristalliseerde vetcellen nog extra te 
vernietigen).

De Z-wave behandeling kan ook apart 
gebruikt worden voor bestrijding van 
cellulitis, striemen en verklevingen.
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Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan de producten 
waar ze mee werken en hebben ze heel bewust gekozen voor REDKEN 
en Oway. Alle REDKEN- en Oway producten zijn duurzaam en zeer 
zuinig in gebruik. Vraag ons voor meer informatie want voor  
iedereen is er een passend product in  
het gamma.

Moerstraat 6, ‘s Gravenwezel  |  03 430 68 06  |  www.n-joybyyasmin.be

WIL JE STIJL HAAR?
Steil, glanzend haar is altijd wel in de mode en gelukkig voor 
mensen met krullend of golvend haar, zijn er diverse manieren 
om zelf je haar steiler te maken. Een steiltang werkt, maar te 
vaak verhitten kan je haar beschadigen

Tip 1 Koop haarproducten om je haar steiler te maken. Er zijn 
shampoos en conditioners om krullen te verwijderen. 

Tip 2 Was je haar met shampoo en conditioner. Laat de conditioner 
15 tot 45 minuten inwerken, afhankelijk van hoe droog je haar is

Tip 3 Spuit een serum op je haar waarmee je het beschermt tegen de 
hitte. Hiermee bescherm je de follikels tijdens het föhnen en het geeft 
glans aan je haar

Tip 4 Maak het af met een styling product. Als je haar volledig droog 
is, borstel je het en breng je met je handen zacht een mild styling-
product of mousse aan, om je haar in vorm te houden. 

N-JOY/HAARTIPS

Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di - za van 10 - 18 u.
03/383.59.14

Finess Lingerie ’s-Gravenwezel 
Wijnegemsteenweg 39/B - ’s-Gravenwezel
Openingsuren: di - za van 10 - 12.30 & 
13.30 - 18 u.
03/685.74.64

info@finess.be  |  www.finess.be

Finess 
Lingerie,  
een vaste 
waarde 
Met zowel de vaste topmerken 
als de nieuwe selectie wil het 
Finess-team haar liefde voor 
lingerie doorgeven. Bij de keuze 
van de collecties staan pasvorm 
en kwaliteit steeds centraal.

Naast het uitgebreide assortiment 
corsetterie (inclusief grote maten) en 
nachtmode, is er ook altijd een ruime 
keuze aan badmode, kleedjes en 
homewear. Stijlvol, comfortabel en met 
respect voor ieders budget. En uiteraard 
hebben we ook een collectie voor heren!
Jong en trendy assortiment met bh’s 
vanaf € 50,-

Tip voor 

moederdag!

15 augustus
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Zes jaar geleden had Sophie Claes een 
kindje van 10 maanden en kocht ze 
geregeld online omdat ze haar ‘goesting’ 
niet meteen vond in winkels in de buurt. 
Toen ze merkte dat de spullen voorname-
lijk in buitenlandse webshops te vinden 
waren dacht ze: “Laten we het zelf eens 
proberen. Er moeten toch nog andere ma-
ma’s zijn die liever lokaal leuke spullen 
kopen”. 

Ondertussen is De Gele Flamingo een 
groep van zeven ervaren mama’s die graag 
hun ervaringen met jou delen. 
Aan het grote magazijn in Brasschaat is 
een showroom waar klanten ook makke-
lijk hun pakje kunnen ophalen. Geen tijd 
om langs te komen? Maandelijks worden 
er meer dan 6.000 pakjes verzonden. 

DE GELE 
FLAMINGO

Locatie voor ophalingen : 
Ruiterijschool 14
2930 Brasschaat 

Maandag tem vrijdag 
9-17 uur 

(geboortelijsten ook op zaterdag, 

op afspraak)

Het geheim achter dit succesverhaal? 
Vanaf dag één was het klantencontact 
voor Sophie enorm belangrijk. Haar 
webshop is dan ook living proof dat er 
niet alleen met een fysieke winkel zorg 
en aandacht kan besteed worden aan het 
persoonlijk contact met de klant: “Nog 
steeds antwoorden we zelf op vragen en 
berichtjes van onze volgers op Instagram 
en Facebook. Het is inmiddels een echte 
online community geworden en ik voel de 
betrokkenheid van onze volgers bij alles 
wat we doen”, aldus Sophie.

Hoewel het klantencontact een belang-
rijke basis is, hangt de populariteit van 
een webshop ook erg nauw samen met de 
producten die erin verkocht worden. 

Unieke, originele babyspullen en allround 
interieur hebbedingen die aan alle nieuw-
ste trendcriteria beantwoorden zijn een 
must. Oprichtster Sophie en haar team 
schuimen dan ook geregeld beurzen in 
binnen-en buitenland af om de tofste 
spullen van grote en kleine producenten 
te ontdekken en als eerste in de webshop 
te verkopen.

De Gele Flamingo is ook the place to be 
voor je online geboortelijst. Je maakt je 
geboortelijst makkelijk zelf aan binnen vijf 
minuten, en dan ... shoppen maar! Je 
cadeautjes worden zelfs gratis verzonden. 
Meer info nodig? Contacteer dan zeker 
de Flamingo ladies!

#preggo #geboortelijst

Let us
inspire you...

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Boss Lady Sophie en zes ervaren mama’s runnen de succesvolle 
online baby & kids concept store De Gele Flamingo. 

info@degelefl amingo.com
+32 468 31 64 23

#topteam
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
HET BOLLEKES-
FEEST

D
Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in 
Hollywood speelt zich af in het Los Angeles 
van 1969, een tijd waarin alles aan het 
veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff 
Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te 
komen in een fi lmindustrie die ze bijna niet 
meer herkennen. Een eerbetoon aan het 
gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere 
verhaallijnen en een imposante 
ensemblecast. ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD draait vanaf 14 augustus in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ONCE UPON A TIME 
IN HOLLYWOOD

HOUD 16, 17 EN 18 AUGUSTUS 
alvast vrij in je agenda, want dan is 
het Bollekesfeest in Antwerpen er 
weer. Het Bollekesfeest is een 
jaarlijks evenement in de 
binnenstad van Antwerpen dat in 
het teken staat van eten en drinken. 
Tijdens het evenement kan er 
onder meer geproefd worden van 
streek produkten, wordt er her en 
der De Koninck getapt, is er 
livemuziek en zijn er verschillende 
activiteiten. Of neem deel aan een 
wandeling of verken de Haven met 
de boot tijdens dit feestweekend.
Voor meer informatie over het 
complete programma en het 
inschrijven voor diverse 
activiteiten ga je naar
www.visitantwerpen.be/nl/
bollekesfeest-2019

IN DIT INVULBOEK stelt bestsellerauteur 
Dominik Spenst je de juiste vragen op het 
juiste moment. Na een gedegen uitleg over 
de principes van positieve psychologie, 
nodigt Dominik je in dit journal uit om over 
je dag na te denken, van schrijven een 
gewoonte te maken en positief op jezelf en 
je dag te refl ecteren. Je ontdekt waar je 
gelukkig van wordt en zo ontstaan er vanzelf 
positieve gedachtes en nieuwe positieve 
gewoontes. Na een jaar blik je terug en zie 
je het resultaat: je bent gegarandeerd 
gelukkiger. En het mooie is: het kost je maar 
6 minuten per dag! HET 6 MINUTEN 
DAGBOEK van DOMINIK SPENST is vanaf 
26 augustus te koop voor € 19,99.

BOEKJE LEZEN DOMINIK SPENST

Bredabaan 1026, Schoten      03 889 81 08  |  info@ferenco.be  |  www.ferenco.be

Onze volhouten-, parket- en 
verfdeuren kunnen wij op maat 
van uw deuropening maken. 
U vindt bij ons de hoogste 
kwaliteit in combinatie met 

een correcte prijs. Wij staan u 
hierbij met raad en daad. 

Ferenco is de verdeler van 
karaktervolle producten: zowel 

onze vloeren, deuren en 
ramen zullen uw woonst een 

karaktervolle uitstraling geven!

Bezoek ons showroom om de 
kwaliteit te ontmoeten.

Bredabaan 1026
2900 Schoten

T: 03 889 81 08
info@ferenco.be
www.ferenco.be

Parket- en gietvloeren
Binnendeuren

Smeedijzeren ramen & deuren
 

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Deuren op maat gemaakt?

Grote  
kortingen  

bij meerdere 
stuks!
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Word jij onze nieuwe
VIP-collega?

Als VIP-huishoudhulp ben jij de drijvende kracht
binnen onze organisatie. Jouw dagelijkse inzet is
onmisbaar en vormt de kern van onze dienstverlening.  
Wij zoeken mensen met passie voor schoonmaak.

• Je staat voor kwaliteit en straalt dit ook uit;
• Je houdt ervan om zelfstandig te werken;
• Je bent discreet en betrouwbaar;
• Je neemt initiatief en bent een 

enthousiast persoon

Interesse?
Bekijk onze vacatures dan
op www.absoluteservice.be
en solliciteer vandaag nog!
op www.absoluteservice.be
en solliciteer vandaag nog!

Absolute Service is een exclusief  
dienstenchequebedrijf waar kwaliteit,  
stabiliteit en vertrouwen centraal staan.

We streven er naar om het beste 
bedrijf te zijn in onze sector door het 
leveren van een optimale dienstverening 
aan onze huishoudhulpen, klanten en 
iedereen die met ons samenwerkt.

Liefst mét
ervaring

OF de juistemotivatie.

Stationsstraat 36, 2950 Kapellen | 03 317 04 70 | info@absoluteservice.be | www.absoluteservice.be

NIEUW

Presenteert elke eerste zondag van de maand

 “Brunch à Volenté”
(vanaf zondag 11 februari)

Ontvangst om 10u30
Met cava of fruitsap

Voorgerecht & show cooking vanaf 11 uur
Carpaccio •  met bonbon van Parmezaan

Vitello tonnato •  crumble van zwarte olijven 
Duo van Italiaanse ham & Siciliaanse Crackers

Eieren naargelang uw keuze •  à la minute bereid
Gelakeerd buikspek

Assortiment brood, salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 12 uur
Stoofpotje van Hert •  wintergarnituur, amandel kroketten

Roast Beef, Sjalotjes •  erwtjes, wortel, gratin 
Visserspannetje •  met spinazie en puree 

Dessert
Assortiment miniatuur desserten

Flensjes suzette 
Ijs met warme krieken 

• • • • •  Tijdens de brunch is ko�e en thee inbegrepen  • • • • •

Prijs € 33,00 per volwassene - € 20,00 per kind

Reserveer tijdig 03/658 10 19 • info@brasserie-ciconia.be • via Resengo 

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

Cocktail van guacamole, grijze garnaal en rivierkreeftjes
of

Italiaanse ham - op de Berkel gesneden - met Galia meloen

Prijs € 48,00 p.p. - Prijs kinderen (tot 12 jr) € 25,00

Assortiment miniatuur dessert
of

IJs met aardbeien

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Moederdagdessert

Moederdagmenu 

Reserveer tijdig via 03/658 10 19
Mail naar info@brasserie-ciconia.be of via Resengo

MoederdagBrunch
Donderdag 15 augustus 2019

Ontvangst om 11:00 uur

Tongrolletjes op Normandische wijze
of

Parelhoen suprême met Liefmans en witloof sla

vanaf 17:00 uur

Kapsalon Barbette | Bredabaan 372, Brasschaat
03/297 55 70 | 043/19 20 06 | Facebook: kapsalon barbette

Ma  09:00-16:00
Din  09:00-17:00
Woe  gesloten 
Do  09:00-17:00
Vr  09:00-17:00
Zat  08:00-15:00
Zon  gesloten 

Jouw stijl, onze passie
Een brushing, een fris kleurtje, een klassiek 
of juist een heel trendy kapsel? Bij Kapsalon 
Barbette staan we voor je klaar. 
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Enjoy your Summer
1. Havaianas Slim Paisage, € 30,-  www.havaianas-store.com

2. Summer Garden Shower van Weleda, € 7,99  www.weleda.be 
3. Mascara Hypnôse van Lancôme, € 33,-  www.lancome.com  

4. Sun Glow Bronzing Powder van Catrice, € 5,29  www.catrice.eu 
 5. Scandaleyes Reloaded Mascara van Rimmel, € 15,49  www.rimmellondon.com

6. Sun 365 Gradual Self Tanning Serum van Lancaster, € 39,-  www.lancaster-beauty.com 
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7. Couture Summer Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com
8. Capital Soleil Beach Protect SPF 50+ van Vichy, € 20,95  www.vichy.be

9. For Her Eau de Parfum van Pepe Jeans, € 34,95  www.douglas.nl
10. Terra Cotta Hestia Island Bronzing & Blush Powder van Guerlain, € 66,-  www.guerlain.com

11. Prep+Prime Fix+ Pineapple van MAC, € 13,-  www.maccosmetics.be 
12. Nail Polish no shade here van essie, € 9,99  www.essie.be

Summer Hoeveel méér zomer wil je hebben in augustus? Geniet 
van de zon, de warmte, je vakantie, je vakantieliefde en 
ga zo maar door! Geniet ook van fi jne beautyproducten 

die augustus net nog even zomerser kunnen maken!
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RUST, LUXE EN EEN 
ADEMBENEMEND UITZICHT

Voor een heerlijke en ontspannen vakantie onder de zon

 Vista Bella Bungalows
  De familie Van Lanen heeft het afgelopen jaar 
in Maspalomas zes bungalows gekocht en 
compleet gerenoveerd, naar de wensen en 
eisen van deze tijd. Het resultaat is een 
prachtig complex van zes bungalows met een 
zwembad en een geweldig uitzicht (zie 
website vistabellabungalows.eu). De 
bungalows zijn van alle gemakken voorzien en 
beschikken over twee slaapkamers, een 
woonkamer, een badkamer, een volledig 
uitgeruste keuken en een privéterras. 
Daarnaast vind je aan de voorkant het 
gezamenlijke terras met een heerlijk 
zwembad. Elke bungalow is geschikt voor vier 
personen.

BRUISENDE/ZAKEN

Gran Canaria is het eiland waar de zon vrijwel het hele jaar schijnt en waar 
je heerlijk kunt genieten van zon, zee en strand. In vier uur vlieg je al naar 
deze ideale vakantiebestemming.

 
 Perfecte locatie
  Het complex is gelegen op een heerlijke rustige 
plek, maar toch dicht bij alle voorzieningen (o.a. 
clinic, tandarts, etc.). Het strand van Maspalomas 
is op loopafstand en er zijn ook voldoende 
mogelijkheden om te shoppen of iets te eten en 
te drinken. Om het eiland verder te bezichtigen 
is het handig om een auto te huren. Voor onze 
gasten is er een privéparkeerplaats beschikbaar 
in de parkeergarage die bij het complex hoort.
 
 Ben je dus op zoek naar een mooie en 
gezellige vakantie waarbij het je aan niets 
ontbreekt? Boek dan een bungalow bij 
Vista Bella Bungalows! 

Vista Bella Bungalows  |  Eigenaren: Familie Van Lanen
Calle Nestor de la Torre 4, Maspalomas, Gran Canaria  |  +34 669 801 079  |  www.vistabellabungalows.eu

Voor een heerlijke en ontspannen vakantie onder de zon
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Doornenlaan 18, Kapellen  |  winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90   |  0478 76 84 08  |  www.winkeler.be

Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

3130



Tijdens een rondreis door klassiek Andalusië kun je kennismaken met diverse culturen. 
In de oudheid is Spanje meerdere malen veroverd door vreemde volken en al deze 
veroveraars hebben hun sporen achtergelaten. Alle verschillende culturen, zoals de 
Romaanse, Moorse, Gotische, Renaissancistische en Barokke, kun je ontdekken 
tijdens deze enerverende rondreis.

Begin je reis in het SCHILDERACHTIGE RONDA. De bekendste beziens-
waardigheid is zonder twijfel de Puente Nuevo, de achttiende-eeuwse brug die 
de honderd meter diepe kloof tussen de oude en de nieuwe stad overspant. 
Iets verder naar het westen ligt Jerez de la Frontera, beroemd vanwege de 
sherry, de paardendressuur en de vurige fl amencodans die in deze omgeving 
is ontstaan. 

IN HET MOOIE SEVILLA is het aangenaam slenteren in de wirwar van smalle 
straatjes en patio’s in de oude joodse wijk Santa Cruz. Een van de belang-
rijkste bezienswaardigheden is beslist de Santa Maria kathedraal met de 
Giralda. Beklim de toren en geniet van het uitzicht over de stad. Het beroemde 
Alcázar, het Koninklijk Paleis van Sevilla met de weelderige tuinen, is helaas 
niet altijd toegankelijk. Dan kun je ook naar Casa de Pilatos gaan. In dit paleis 
liet men de pracht van de Italiaanse renaissance steden terugkomen.

REIS DOOR NAAR CÓRDOBA. Onder de Moorse heersers was Córdoba na 
Constantinopel de grootste stad van Europa. De rijkdom en de macht is terug 
te zien in de befaamde moskee de Mezquita. Iedere islamitische heerser liet 
een stukje aan de moskee bijbouwen, zodat deze bleef groeien. Uiteindelijk 
bouwden de christelijke heersers er in het midden een kathedraal, wat voor 
een aardig contrast zorgt met de moskee. In de omliggende joodse wijk, la 
Judería, is het gezellig kuieren door de smalle straatjes. 

Rondreis door 
klassiek Andalusië

Ook voor een reis door 
Andalusië ga je 
naar Kristof Holidays.
Bel 03 666 33 49
www.goeiweer.be

DIVERSE 
CULTUREN 
ONTDEKKEN 
IN SPANJE

Bezoek zeker de door olijfbomen omgeven 
RENAISSANCESTEDEN BAEZA EN 
UBEDA. Het intieme Baeza bezit 
imposante paleizen, pleinen, kerken, een 
kathedraal en vele monumenten zoals het 
Casa del Pópulo. In zusterstad Ubeda 
waan je je in de renaissance. De op een 
bergkam gelegen stad kenmerkt zich door 
de smalle, met kinderkopjes geplaveide 
straatjes die ons langs historische 
monumenten voeren. Hoogtepunt is de 
Plaza de Vázguez, het centrale plein.

In de GEZELLIGE STUDENTENSTAD 
GRANADA vind je het wereldberoemde 
Alhambra. Dit laatmiddeleeuwse paleizen-
complex bevindt zich op een heuvel iets 
boven de stad. Met een beetje geluk kun je 
de koninklijke paleizen ook van binnen 
bewonderen. De authentieke wijk Albaicín 
bestaat uit steile straatjes, pleintjes en 
witgekalkte huizen. Geniet van het gezellige 
centrum met haar vele restaurantjes en 
barretjes, bestel een wijntje, proef tapas en ga 
’s avonds naar een wervelende fl amencoshow.

BRUIST/REIZEN

Andalusië
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De Godevaart  |  Sint Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen  |  03/231.89.94  |  info@degodevaart.be  |  www.degodevaart.be

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag: 12:00-15:00 & 18:00-22:00
Zondag gesloten.

Wil je echter een groepsreservatie maken,
dan openen wij graag ons restaurant voor jou op aanvraag!  
(afhankelijk van aantal deelnemers en budget)
Voor meer informatie hierover kan je ons altijd bellen of mailen.DE GODEVAART

Restaurant De Godevaart wordt één jaar!
De Godevaart mag zijn eerste kaarsje uitblazen. Sinds Jeremie Landweer het 
restaurant op de Sint-Katelijnevest vorig jaar overnam, is er een nieuwe chef, 
een nieuwe parking en een nieuw concept. “We hebben een jaar gefinetuned 
aan de Godevaart, maar nu staat alles op punt”, zegt uitbater Jeremie.

Daar waar vroeger de Godevaart synoniem stond 
met uitgebreid en exclusief tafelen, werd door de 
nieuwe uitbaters besloten resoluut te breken met 
deze traditie.

De Godevaart biedt nu een eerlijke, eigentijdse 
keuken met dagverse, seizoensgebonden 
producten. Alles draait om lekker eten in een leuke, 
ontspannen sfeer. Meergangenmenu’s hebben 
plaatsgemaakt voor een vaste kaart aangevuld met 
een aantal suggesties. Zo kan je voor de lunch, 
tussen het shoppen door, perfect binnenstappen 
voor één gerecht!

De tijd dat lekker eten gelijk stond aan uren aan 
tafel zitten behoort tot het verleden, aldus Jeremie 
Landweer, die onlangs de teugels van dit 
restaurant in handen nam.

Iedereen moet zich hier welkom voelen!

BRUISENDE/ZAKEN

Lunch voor
€ 29,50

(incl. voor- en 
hoofdgerecht)

3-gangen 
Gourmand 

menu  
voor € 37,-



Fortune & Glory | Heidestatiestraat 38, Heide-Kalmthout  |  03 334 76 20  |  fortuneglory@telenet.be

Neal streeft ernaar om 
elke tattoo custom af te 

leveren, maar het idee 
van de klant is hierbij 

zeer belangrijk. Het doel 
is een allround tattoo-
zaak te zijn. “Of je nu 

komt voor de naam van 
een dierbaar persoon of 

een custom rugstuk… 
U vraagt, wij draaien!”

U vraagt, wij draaien!
PIERCINGS
Tot voorheen kon je voor piercen enkel terecht op donderdag, vrijdag & 
zaterdag, maar sinds januari is Jazz er iedere dag. Dit betekent dat je voortaan 
dagelijks terecht kan voor piercings, zonder afspraak! 
"Ik heb 7 jaar gewerkt bij L'Extrémiste in Arnhem, een gekende zaak die in 
1996 zijn deuren opende. Daar heb ik het vak mogen leren van Ian Dijkstra,” 
vertelt Jazz. “Ik vind het belangrijk om klanten zich op hun gemak te laten 
voelen, hoe zenuwachtig ze ook zijn. Het doel is hen opgelucht en met een 
glimlach te laten vertrekken.” 
Heb je alle gewenste gaatjes 
al? Fortune & Glory biedt 
ook juweeltjes en andere 
piercingsieraden aan, die Jazz 
met alle plezier voor je vervangt! 

Openingstijden:
Dinsdag 12.00 - 18.00u
Woe t/m vrijdag 12.00u - 19.00u
Zaterdag 12.00u - 17.00u

Tijdens de openingsuren kun 
je zonder afspraak terecht voor 
het bespreken van je ideeën, het 
maken van een afspraak of het 
zetten van een piercing!

Meer informatie over  
het zetten van een tattoo  
of piercing? 
Bel ons op 03 334 76 20 of 
spring even binnen!

FORTUNE&GLORY

Fortune & Glory+32 486 66 15 45  |  cindy@thuisverplegingsteamjanvangils.be  |  03 210 90 90

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!

Zorg op maat, precies hoe jij het wil. En dat bij jou thuis!

Zorg 
op 
maat
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LOOKING/GOOD

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar 
hoe kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.

DRINK GENOEG WATER. In een vliegtuig is de lucht 
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid. 
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken. 
Vermijd koffi e en alcohol, want deze drankjes werken juist 
vochtafdrijvend. 

SMEREN. Ook je gezicht kan na een vliegreis droog 
aanvoelen. Een vochtinbrengende crème gaat dit tegen. 
Smeer je gezicht daarom voor een vliegreis goed in.

SCHOONHEIDSSLAAPJE. De ultieme tip om zonder 
wallen aan te komen op je bestemming, is natuurlijk 
door genoeg te slapen.

VLIEGTUIG YOGA. Om geen opgezwollen voeten, 
benen of handen te krijgen is het belangrijk om te blijven 
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek 
je knieën en knijp met je handen in een balletje.

GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES. Vaak zijn de schermpjes, 
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig 
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of antibacteriële 
gel om jezelf weer op te frissen.

DEODORANT. Een onmisbaar item vlak voor het 
instappen. En voor tussendoor natuurlijk, zodat je ook 
nog lekker ruikt wanneer je het vliegtuig verlaat.

Voel je fris
      na een vliegreisDe enige echte 

computerwinkel in België!
Wij leveren en herstellen computers / notebooks, tablets, 
randapparatuur, IP camera's en alarmsystemen.
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Elk gerecht is een kunstwerk!
“Onze kok is speciaal uit Sicilië gekomen om de 
keuken over te nemen en hij lééft voor zijn keuken. Hij 
is heel gevoelig voor verse producten en vindt het echt 
belangrijk dat zijn klanten tevreden zijn en waar 
krijgen voor wat ze betalen.”

Waarom Manifesto?
“Als je zuiver Siciliaans eten wil proberen, moet je bij 
ons zijn. We zijn geen doorsnee Italiaans restaurant, 
onze keuken is echt anders. We werken met veel vis, 
verse hapjes, eigen koekjes bij de koffi e en binnenkort 
met een traditionele houtoven.”

Voor wie is Manifesto?
“Iedereen is welkom bij ons. We zijn het restaurant 
toegankelijk aan het maken voor ouderen en voor 
gehandicapten en we werken aan onze overdekte 
buitenbar. Daar kunnen mensen deze winter al terecht 
voor winterhapjes en een drankje.”

Zin om te genieten van onze Siciliaanse keuken? 
Boek je tafel bij Manifesto!

“Wat er speciaal is aan onze 
keuken? Onze kok!” Roxanne en 

Orazio namen afgelopen zomer 
Italiaans restaurant Manifesto 

over. Roxanne’s vader komt uit 
Sicilië en ze besloten de keuken 

om te gooien naar een volledig 
Siciliaanse keuken. De menukaart 

is veranderd en ze krijgen hele 
goede reacties op hun gerechten. 

Ristorante Manifesto  |  Winkelstap 75-77, Schoten  |  03.645.63.63  |  www.ristorantemanifesto.be

Ristorante
Manifesto

Elk gerecht is een kunstwerk!
BRUISENDE/ZAKEN

Ristorante Manifesto  |  Winkelstap 75-77, Schoten  |  03.645.63.63  |  www.ristorantemanifesto.be
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De in Rotterdam geboren Christian Farla begon op zijn achtste met 
goochelen, daarbij mede geïnspireerd door zijn opa Piet Farla, zelf 
derde generatie goochelaar. Toen hij als elfjarige twee koffers vol met 
goocheltrucs kreeg van zijn opa, trad hij in zijn voetsporen. In de loop 
der tijd bouwde Christian een indrukwekkende carrière op. Nederland 
was al snel te klein. “Op een gegeven moment had ik alles al gedaan. Ik 
wilde mezelf blijven ontwikkelen, vandaar dat ik naar het buitenland 
ben gegaan. Na vijf internationale theatertournees, drieduizend shows 
in Duitsland en vijfhonderd shows in Frankrijk heb ik mijn ‘magic show’ 
naar een ongekend hoog niveau kunnen tillen. Ik heb zo veel nieuwe 
acts en originele trucs, die wil ik iedereen laten zien.”

Op donderdag 12 december staat illusionist Christian 
Farla in Rotterdam Ahoy met zijn show Night of 
Illusions. Tijdens deze show wordt het publiek 
getrakteerd op Europa’s grootste en meest 
spectaculaire live ‘magic show’ sinds de legendarische 
David Copperfi eld (zijn grote voorbeeld) optrad op 
dezelfde locatie. Geniet van een unieke mix van 
onnavolgbare high tech illusieacts, spectaculaire 
escapestunts, mind reading, sleight of hand-magic, 
een dosis humor en diverse BN'ers als special guests.

presenteert
Night of Illusions

Christian Farla

Farla, man of mystery
Naast zijn nieuwe ‘magic show’ - die 
ongetwijfeld de hele wereld over zal gaan - 
heeft de veelzijdige Christian nog meer 
ambities. “Dit najaar presenteert SBS6 het 
tv-programma ‘Farla, man of mystery’. John de 
Mol heeft me de kans gegeven dit te doen, een 
geweldige uitdaging die ik maar al te graag 
aanga. In zeven afl everingen laat ik de kijkers 
proeven van alle mogelijke soorten magie, 
zowel groot als klein. Iedere afl evering wordt 
afgesloten met een verbluffende eindstunt.”

Eeuwigdurende drive
Christian won in zijn loopbaan 
vele prijzen. Op 13 mei mocht 
hij zijn derde Merlin Award in 
ontvangst nemen. Een unicum. 
Daarmee mag hij zich met recht de 
beste illusionist ter wereld noemen. 
Christian zelf blijft er bescheiden onder. 
“Het is natuurlijk een stuk erkenning voor wat ik doe, 
maar tegelijkertijd voel ik voortdurend de drive om nog beter 
te worden. Ik heb dit alles boven dien alleen kunnen opbouwen 
dankzij mijn vrouw en allerlei lieve mensen om me heen.”

CHRISTIAN/FARLA

WIN
2 KAARTENvoor de show van12 december
Mail je gegevens naarprijsvraag@nederlandbruist.nl en vertel ons de redenwaarom jij deze kaartjes zou moeten winnen.
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Wij verdelen en plaatsen tanken, 
stelen en borstels van het merk 
X-line, als transport tank met alle 
benodigdheden of een complete 
tank om zelf Osmose water te 
kunnen aanmaken. We maken graag 
tijd voor een demo of vrijblijvende 
offerte.

Voor de particulieren die leven onder 
het motto "alles wat we zelf doen, 

Om goede poetsresultaten te 
verkrijgen, zijn we graag in het 
bezit van de juiste materialen 
en producten. Onder dit motto 
hebben we OSMOSERVICE 
opgestart: een winkel voor de 
particulieren en zelfstandigen 
die graag werken met 
professionele en betaalbare 
materialen en producten.

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag  

09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Reinigen met osmosewater

doen we beter” hebben wij ook alle 
materialen en producten. Vooral naar 
het Osmose bewassen hebben wij de 
ideale oplossing. 

Voor u hebben wij een trolley 
ontworpen en hiermee kan u zelf met 
osmose uw ramen, rolluiken, pergola’s 
en uw auto’s wassen zonder strepen 
na te laten of halsbrekende toeren te 
moeten uithalen. Met onze trolley op 
220V of met een 12V accu is dit 
kinderspel. U kan op de begane grond 
blijven staan en zo uw ramen op de 
verdieping zonder probleem wassen.

www.osmoservice.be                Abtsdreef 127 Stabroek  |  0472/33 14 88   |  info@osmoservice.be  

Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons 
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan, 
en meer! Maar ook voor alle materialen i.v.m. OSMOSE bewassing.

WIJ STELLEN DEZE MAAND HET GWIJDE-TEAM AAN U VOOR.

Familiale sfeer in een garage

Garage Gwijde  |  Ertbrandstraat 173 - 177, 2950 Kapellen  |  03.664.25.65  |   www.gwijde.com

Met oog voor de toekomst

ZAAKVOERDERS DE OUDERS

WERKPLAATSRECEPTIEVERKOOP

Danielle de Dooij
Advies en prijzen nieuwe en 
tweedehands wagens en 
merken, autofi nanciering 
en private lease.

Lindsey Coolen
Advies en prijzen nieuwe en 
tweedehands wagens en 
merken, autofi nanciering 
en private lease.

Donald de Dooij
Prijzen en advies over 
onderdelen, schade en
accessoires en algemene 
werking van werkplaats.

Goswin Goderis
Maken van afspraken, 
regelen voertuigen voor en 
na herstelling, afrekenen 
van herstelfacturen en 
beheer van vervangwagens.

Adrienne Vandamme
Staat na haar pensioen nog 
steeds klaar met haar 
inzicht en raad en helpt 
nog met de administratie.

Mario Wouters
Alle werken aan uw wagen: 
kleine en grote herstellingen, 
monteren en vervangen van 
banden, jaarlijks onderhoud 
en nakijken voor uw reis. 

Peter de Dooij
Staat na zijn pensioen nog 
steeds klaar om wagens naar 
de controle te rijden en u 
terug naar huis te brengen.

4544



Wat dacht je van een 
privé styling bij An zelf?
Wil je er grandioos uitzien 
en je een prinses voelen?   JA AR

celebrate
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 -
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on 

Ik ben 
ondersteboven
 
met een 
short of zwembroek
van bij AN  

Wist je dat... 
ook mannen bij ons 
ondergoed, nachtgoed 
of badmode vinden?

BrasBruist-74x152mm hoog-mannen-2019.indd   1 4/06/19   14:21

KOPIJCENTER COPY SERVICE CENTER IN KAPELLEN IS ER VOOR AL UW 
NODEN INZAKE KOPIËREN, AFDRUKKEN EN INBINDEN

Copy Service Center is een modern en dynamisch kopijcenter in Kapellen. Dag na dag garanderen we de 
kwaliteitsvolle behandeling van al uw papiernoden.

Dorpstraat 50-2950 Kapellen-België
copyservicecenter@skynet.be
www.copy-service-center.be

ABSOLUUT TOPWERK, SNELLE SERVICE

03 605 42 67
Antwerpsesteenweg 35, 2950 Kapellen  |  0485729023 

   Neuhaus Kapellen - Madison     So_fie77

Openingsuren: di - za: 10.00 - 18.00 uur  |  zo en ma gesloten

MADISON!

Bedankt aan al 
mijn liefste klanten!

Joanna & Sofie
XXX
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Gasthuisstraat 14, 2960 Brecht  |  03/3130969  |  info@mattheeussen.be  |  www.mattheeussen.be

Laat je inspireren 
door onze mooie 
vloeren!

Mattheeussen 
Vloeren richt zich op 
leveren en plaatsen 
van tegels, parket, 
natuursteen, pvc en 
laminaat. 
Nieuwbouw of 
renovatie, bij ons kan 
u terecht.

Wij komen vrijblijvend 
langs zodat er geen 
verrassingen zijn. 
Degelijk advies en 
correcte prijzen.

Ma t/m vr 06:30 - 18:00
Za van 07:00 - 17:00
Zon- & feestdagen 07:00 - 13:00
Donderdag sluitingsdag

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat  |  03/337.15.44    brasschaat@vanopstal-vanboxel.be

BROODJE VAN 
DE MAAND IN 
SEPTEMBER!

Vitello Tonnato
Rucola
Kappers

€ 4,55 | 5,45

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
VANAF 22.00 UUR

BREDA

LIVE OPTREDEN
TINO MARTIN

HC_BRE_TINO-MARTIN_ADV-BRUIST_IS_162x162_v2.indd   2 27/06/2019   14:11
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Boek een verblijf bij Bed & Breakfast In ons straatje én geniet!
Heerlijk in alle rust een boek lezen, genieten van het buitenleven, op de fi ets naar de gezellige stad ‘s Hertogenbosch.
Bij Bed & Breakfast In ons straatje bent u even helemaal weg van de drukte van alledag. Op onze mooie landelijke locatie 
hebben we drie sfeervolle slaapkamers en een gezellige woonkamer gebouwd. Dat wordt genieten dus. 
                           Ook voor uw zakelijke verblijf bent u bij ons aan het goede adres.

U bent van harte welkom In ons straatje!
Jan en Ellen van Schaijk

B&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nlB&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nl

Bredabaan 471, 2930 Brasschaat  |  0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |  D’atelier Hasmik

Na jaren hard werken werd haar droom eindelijk werkelijkheid. 
D’Atelier Hasmik opende in december 2017 haar deuren in 
Brasschaat. Iedereen is welkom bij D`Atelier Hasmik en binnenkort  
is ook iedereen welkom voor de workshops.

Voor meer informatie, kom langs in de winkel of bel 0483-388439.

Retouches bij Retouches bij 
D'atelier Hasmik

Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops

Nu ook

Kom langs of  
maak een 
 afspraak.

Borduurwerk

  Lignavita
Het lignavita voedingsconcept staat 
voor weinig suikers, koolhydraten en 
evenwichtige porties eiwitten, plantaardige 
vetten, vezels, vitaminen en mineralen.

De voordelen:
• Tot 85% vetverbranding
• Langdurige resultaten
• Behoud van spiermassa
• Makkelijk en effectief gewichtsverlies 
• Gratis professionele begeleiding

Bredabaan 777, 2930 Brasschaat  |  0460 94 60 48  |  www.fitenhealthy.be  |  info@fitenhealthy.be  |       Like ons op facebook!  |  info@fitenhealthy.be  |       

Nieuw bij 
Fit & Healthy!

Enkel op afspraak
Alle dagen open behalve op woensdag
Zeer flexibele uren (mogelijk vanaf 07:00 tot 21:00)
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Geniet van een heerlijk voetbad, voetscrub, 
verzorging en sluit af met een voetmassage met 
verkwikkende crème voor een optimaal gevoel.
Als kers op de taart kan je een leuk kleurtje kiezen 
voor op je nagels (gellish ook mogelijk!)

Baillet Latourlei 30, 2930 Brasschaat  |  0478 73 52 27
info@approachingnature.be  |  www.approachingnature.be

Approaching 
Nature

Schoonheidsinstituut

De zomer 
is de ideale 
periode om 
je voeten 
een zalige 
verwenbeurt 
te geven.

Maak tijdig een 
afspraak en geniet 
van 10% korting 
op een SPA 
pedicure!

UITKNIPBON!

Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  +31 62 90 555 41  |  www.titambire.nl

Ram 21-03/20-04
Je zit vol met fysieke en psychische 
energie, hierdoor kan je elk obstakel 
aan. Zorg voor organisatie en orde.

Stier 21-04/20-05
Je emoties werken prima, dus is het 
een fl uitje van een cent om je dagelijkse 
taken af te krijgen.

Tweelingen 21-05/20-06
Augustus zit vol met positieve energie 
op alle gebieden. Alles wat Tweelingen 
aanraakt lijkt te fl oreren.

Kreeft 21-06/22-07
Wees niet bang om je mening te geven. 
Het nieuw verworven vertrouwen kan 
ook in het privéleven worden gebruikt. 
Neem af en toe ook eens het initiatief.

Leeuw 23-07/22-08
Geniet van het samenzijn met je 
partner, want diegene is in staat om 
echte liefde en passie te laten zien.

Maagd 23-08/22-09
In augustus moet je eerst nadenken 
voor je je mond opendoet. De wens 
om waardering motiveert je om je 
prestaties te verbeteren.

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal moet voorzichtig zijn 
met wat zij zegt. Zelfs een klein grapje 
kan een grote ruzie creëren. 

Schorpioen 23-10/22-11
Als je in staat bent om je tijd effectief te 
organiseren, dan is augustus een zeer 
vruchtbare periode.

Boogschutter 23-11/21-12
Augustus rukt je uit het zomerplezier en 
dwingt je om een ritme te vinden in je 
werk, dus focus je je op je carrière.

Steenbok 22-12/20-01
Wees niet bang om je te onderscheiden 
van de rest en je kwaliteiten te tonen. 
Leidinggevenden zullen jouw creativiteit 
en nieuwe ideeën zeker waarderen.

Waterman 21-01/19-02
Waterman voelt een golf van moed, dus 
is hij niet bang voor activiteiten als 
bergbeklimmen of skydiven.

Vissen 20-02/20-03 
Alles waar je je zorgen over maakt 
wordt opgelost en je kan je focussen 
op het versterken van je relaties.

HOROSCOOP

Augustus

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

BELGIE
Bel 0477-841299

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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ANTWERPEN PRIDE
7 T/M 11 AUGUSTUS
Antwerp Pride kleurt gayfriendly Antwerpen met 
party’s, sportmanifestaties, tentoonstellingen en 
culturele activiteiten. Het is de 12de editie van 
het festival.   
Van 7 tot en met 11 augustus 2019 verovert de 
regenboogvlag Antwerpen. Antwerp Pride is een 
festival voor gays en hun vrienden en biedt een 
programma van cultuur, sport, optredens en 
party's.
 
Grote publiekstrekkers zijn:
- de parade, een kleurrijke optocht met 
praalwagens door het centrum van de stad op 
zaterdag 10 augustus van 13u tot 21 u
- tal van evenementen op verschillende locaties 
in de stad.
- een spetterend slotmoment op de Gedempte 
Zuiderdokken op zondag 11 augustus.

Waar: Antwerpen centrum
Aanvang: 7 t/m 11 augustus
Tickets: Zie www.antwerppride.eu

MUZIEK IN DE WIJK
11 AUGUSTUS
Samen met het district Merksem en de vele 
vrijwilligers nodigt de Zomer van Antwerpen je 
uit voor Muziek in de Wijk. Je wordt verwend 
met muziek uit de vier windstreken en straf 
lokaal talent. Dit jaar staat het podium op het 
Kroonplein. Kom genieten van de tropische 
sfeer en proeven van heerlijke gerechtjes en een 
drankje. Laat je onderdompelen in de muziek 
of vraag je buurvrouw ten dans. Vanaf 14 uur 
zijn er leuke activiteiten van de jeugddienst en 
circusworkshop.

Benieuwd naar de line-up van dit toffe festival? 
Kijk dan eens op www.sjock.com

Waar: Kroonplein, Antwerpen
Aanvang: 11 augustus
Toegang: Gratis
www.muziekindewijk.beEv
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JAZZ MIDDELHEIM
15 T/M 18 AUGUSTUS
Jazz Middelheim bestaat al sinds 
1969 en wordt gerekend tot de beste 
jazzfestivals van Europa. Jaarlijks in 
augustus verzamelen hier grote namen 
uit de jazzwereld. Het idyllische Park 
Den Brandt is een van de mooist 
denkbare decors voor een jazzfestival.
Het festival Jazz Middelheim is een 
vaste waarde in de nationale én de 
internationale jazzwereld.
 
Het mooie Antwerpse park Den Brandt 
wordt in augustus een ontmoetingsplaats 
voor een breed publiek dat jazz weet 
te appreciëren. De moeite waard voor 
iedereen die graag geniet van een 
streepje jazz in een gemoedelijke sfeer. 
De prachtige locatie krijg je er 
zomaar bij. 

Waar: Gemeentepark Brasschaat
Aanvang: 15 t/m 18 augustus
Tickets: Kijk op de website voor meer info
www.jazzmiddelheim.be

FIRE IS GOLD
24 AUGUSTUS
Fire Is Gold is het nieuwe festival in Antwerpen. 
Op 24 augustus wordt het domein Middenvijver op 
de Antwerpse Linkeroever omgetoverd tot een urban 
festival waar muziek, fashion, sport en talks 
centraal staan.
Eerder Laundry Day, nu Fire Is Gold. Op 24 augustus 
gaat Fire Is Gold door op de Middenvijver op 
Linkeroever. Het is een festival dat zich richt op de 
urban community. Het zal een ontmoetingsplaats 
worden voor verschillende communities: in muziek, 
maar ook in fashion en sport.

Het festival zal bestaan uit 4 podia waar de vele 
aspecten van urban music vertegenwoordigd worden. 
De line-up wordt 3 april bekend gemaakt maar het 
festival kan voor haar programmatie rekenen op de 
steun van haar promotor FADED, het label Top Notch 
België, het Nederlandse Vunzige Deuntjes en de clubs 
Bloody Louis (Brussel) en Club 808 (Antwerpen).

Waar: Antwerpen
Aanvang: 24 augustus
Tickets: Kijk op de website voor meer info
www.fi re-is-gold.com
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Tijdens deze mooie zomer wordt er weer volop gebarbecued. En wat is een BBQ zonder 
hamburgers? Is het echt te warm om te koken? Dan maak je eenvoudig deze frisse salade!

Vegaburgers met

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

Snijd de mango en avocado in kleine 
blokjes, hak de rode ui fi jn en meng dit 
door elkaar in een kom. Voeg vervolgens 
het limoensap toe en schep alles goed 
door elkaar. Zet de mangosalsa zolang in 
de koelkast.
Bak de burgers op de barbecue (of in een 
pan). Snijd de komkommer in dunne 
plakjes. Snijd de broodjes open en grill de 
binnenkant kort. Beleg de broodjes met 
een beetje sla, plakjes komkommer, de 
vegaburger en schep er wat van de 
mangosalsa op. Serveer de vegaburgers 
met sweet chilisaus.

INGREDIËNTEN
175 gr mango

1 avocado
½ rode ui

1 eetlepel limoensap (of 
citroensap)

4 vegaburgers
½ komkommer

4 broodjes
handje sla

sweet chilisaus

4 STUKS - 30 MINUTEN

ALTIJD 
ONGELIJKE 

STUKKEN TAART? 
Snijd een taart met 
(geur- en smaak-
loze) fl osdraad, 
dit gaat perfect!

EI ZONDER 
SCHAAL ERBIJ? 
Met natte vingers 
haal je de stukjes 

eierschaal er 
moeiteloos uit.

KOOKT JE 
WATER STEEDS 
OVER? Voorkom 

dit door een 
houten spatel 

overdwars over 
de pan te leggen.

mangosalsa

VERSE TAART
Om je taart vers te 
houden doe je er, 
als je hem hebt 
aangesneden, 

een sneetje brood 
tegenaan.

BRUIST/RECEPTEN

Snijd 2 passievruchten doormidden en 
lepel de zaadjes en het vocht eruit. 
Meng dit met de azijn, de honing, het 
limoensap en een snufje peper en zout.

Verdeel de sla over twee kommen of 
vier bordjes. Verdeel de stukjes mango 
en komkommer erover. Kruimel de 
geitenkaas erover en bestrooi met de 
pistachenootjes. Snijd de andere 2 
passievruchten open en leg deze op de 
salade. Besprenkel de salade met de 
passievruchtendressing.

INGREDIËNTEN
4 passievruchten

1 eetlepel azijn
1 eetlepel honing

½ limoen
peper en zout

100 gr sla
275 gr mango, in stukjes
1 komkommer, in stukjes

125 gr geitenkaas
4 eetlepels pistachenootjes 

(ongezouten)

4 PERSONEN - 20 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

Tropische
met passievrucht

KAN JE NIET 
WACHTEN?

Stop de AVOCADO in 
een zak met een rijpe 

banaan en binnen 
no-time is de avocado 

klaar om te eten.

KOEKJES OVER?
Doe een schijfje 

appel in het bakje 
waar je je (zelf-

gemaakte) koekjes in 
bewaart en ze blijven 

langer lekker!

Kook 
AARDAPPELEN in 
de schil en laat ze 

schrikken in 
ijskoud water. Het 

vel glijdt er 
vervolgens zo af!

Gebruik 
een 

EIERSNIJDER 
voor het 

snijden van 
champignons 
of aardbeien.

k

salade
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Op zoek naar een statige herenwoning 
met uitstraling of een ruime villa met 
kantoor- of praktijkruimte?

+32 3 658 12 00  |  Bredabaan 280  |  2930 Brasschaat  |  www.engelvoelkers.be/antwerpen

Leopoldslei 158
Brasschaat

W-02G5BD

W-02FMAU

Louis Vervoortlaan 16
Schoten

975.000 € 995.000 €

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!




