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Bij b’Elle gaan wij op zoek naar musthaves 
die jouw outfit een stijlvolle en hippe extra 
geven. Wij krijgen wekelijks nieuwe 
collecties kleding en accessoires binnen 
waardoor je in onze winkels steeds weer 
nieuwe trends kan ontdekken. Daarnaast 
staat b’Elle voor uniek en betaalbaar. Wij 
kiezen voor kleine oplages die geen fortuin 
kosten, waardoor je je look steeds weer 
kan afwerken met een fijn accent.  
Ons team verwelkomt je graag in één van 
onze twee winkels in Schilde en Kalmthout 
en helpt je graag verder met professioneel 
stylingadvies en bij het uitzoeken van het 
perfecte cadeautje. 

Wist je dat je via www.belle-fashion.be 
online kan shoppen? Onze online 
giftvouchers krijg je direct in je mailbox 
en kan je online en in onze winkels 
gebruiken.  

Mooi voor jou
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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 De 
Nieuwe Chinese Muur en Scilla-Delicatessen, 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
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Specialist  
in pruiken

Onze hair-clinic bestaat al meer dan 40 jaar, hierdoor hebben wij een massa aan kennis 
en ervaring opgebouwd. Drie jaar geleden is de hair-clinic opgenomen in het concept 
van Café de Beauté. Hierdoor hebben wij het knippen van de pruiken nog kunnen 
optimaliseren. U komt dus steeds terecht bij een ervaren team. Wij hebben ervaring 
opgebouwd in pruiken, haartoevoegingenen, extensions en haarprotheses.

Kom gerust langs voor gratis advies of analyse.

Merksem - Lambrechtshoekenlaan 118, Merksem - 03 644 12 74  |  info@hair-clinic.be  |  www.hair-clinic.be

Unieke pruiken en haarprotheses voor haar en hem, 
Hair-clinic werkt enkel met de beste pruiken en 
haartoevoegingen voor de man en de vrouw van vandaag.

Bij ons zijn haarwerken in zowel echt haar als speciale 
synthetische vezels te vinden. Zo kunnen wij steeds een 
kwalitatieve oplossing bieden voor uw probleem.

Bij ons worden alle haarwerken vakkundig geknipt op 
maat van de klant. Zo krijgt u steeds de oplossing die 
is aangepast voor u. Dit is het grote verschil met een 
pruikenwinkel die deze ervaring niet kan meegeven.

Benieuwd? Maak dan eens een afspraak.

Scilla, new 
concept, same 

great taste!
concept, same 

great taste!
concept, same 

WE GAAN VERBOUWEN

VANAF 19 AUGUSTUS

Nieuw concept vanaf september met 
self-take, bereide gerechten en snacks.

Meer info over de heropening in de volgende editie van Bruist,

op onze Facebookpagina en de website.

PREVIEW!

Voor vers en huisgemaakt 
beleg moet u bij Scilla 
te Schilde zijn! 
Met onze belegde 
broodjes zorgen we op  
elk moment voor een 
heerlijke, snelle maaltijd. 
Bovendien vindt u bij  
ons de fijnste charcuterie, 
de lekkerste kazen en 
aangepaste wijnen.

Al onze gerechten zijn te 
vinden op onze website 
waar u ook rechtstreeks 
kan bestellen of een 
contactformulier voor meer 
info kan versturen.

PROFITEER NU! 

Spetterende 

kortingen en acties 

tijdens het 

weekend van 

17 en 18 augustus

Scilla  |  Turnhoutsebaan 131, Schilde  |  +32 3 383 15 47  |  info@scilla-delicatessen.be  |  www.scilla-delicatessen.be



 

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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www.kwadraatonline.be           Hoogboomsteenweg 96, Kapellen  |  +32 3 653 46 85  |  info@kwadraatonline.be

Kwadraat levert maatwerk op 
basis van een professioneel 

overwogen lijstkeuze zodat uw 
kunstwerk geoptimaliseerd wordt. 

Hierbij wordt zowel rekening 
gehouden met het kunstwerk zelf 
als met het interieur waar het zal 

terechtkomen.

Bij Kwadraat bekijken we het werk en de omgeving waar 
het werk moet komen te hangen en stellen dan samen 
met u de geschikte lijst samen. Achter elk werk zit wel 
een verhaal en daarom nemen we ruim de tijd om dit 
verhaal mee in de inlijsting te verwerken. Daar komt ook 
nog bij kijken dat we het werk zo lang als mogelijk willen 
beschermen voor allerlei schadelijke omgevingsfactoren. 

Bij Kwadraat heeft u keuze uit meer dan 500 verschillende 
lijsten. Van barok tot strak aluminium in alle mogelijke 
kleuren en vormen.

Ook zin om een werk te laten inlijsten?
Kom dan zeker eens langs!

Een oude baroklijst, een strakke aluminiumlijst, een 
lijst in hout of toch een fleurig lijstje? Bij Kwadraat 
heeft u een ruime keuze voor alle soorten werken.

Een lijst maakt het werk

WIJ ZIJN 
VERHUISD!

Luchthavenvervoer?
Onze diensten

Ontdek de ruime dienstverlening van uwprivéchauffeur.be op 
gebied van privévervoer, luchthavenvervoer & goederenvervoer. 
Wij bieden zowel voor particulieren als zakelijke klanten vervoer 
aan tot 6 personen met bagage.

U kunt bij ons terecht voor:

•  Shuttledienst & luchthavenvervoer

•  Personenvervoer

•  Zakelijke & directiechauffeur

•  Auto- en documentenvervoer

Dimitri Michielsen  |  Vogelkerslaan 20, Essen  |  +32 (0)494 75 22 73  |  info@uwprivechauffeur.be

Zaventem v.a € 75,- 
Schiphol v.a € 150,- 

Eindhoven v.a € 100,-

KAPSALON. .STUDIO
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VOOR GESTRAALD AFGEWERKT

Meubilair in oorspronkelijke staat herstellen?

Ontstaan uit passie voor hout om van dit 
mooi natuurproduct projecten te maken en 
te realiseren, gebruiken we materialen van 
eerste keus waar we het volste vertrouwen in 
hebben of renoveren uw oude materialen tot 
iets hedendaags.

Algemene schrijnwerken
Doe beroep op onze ervaring en verkrijg een 
mooi resultaat voor zowel binnenafwerking als 
buitenschrijnwerkerij. We verzorgen uw maatwerk 
voor binnen (zoals kasten, deuren en meubels) maar 
ook ramen en gevelafwerking.

+32 (0)496 76 56 88
info@schrijnwerker-maikel.be
www.schrijnwerker-maikel.be

Zandstralen / luchtgommen
Laat uw houten meubels, deuren of keuken 
zandstralen/luchtgommen en ontdek de 
oorspronkelijke houtstructuur en de natuurlijke kleur. 
Zelfs door ons op maat gemaakte meubels kunnen 
wij stralen zodat ze een bepaalde structuur krijgen.

Wijnegemsteenweg 56, Schilde ('s Gravenwezel)  |  03 658 94 38  |  www.nieuwechinesemuur.be
De Nieuwe Chinese Muur

Proef heerlijke    
   Chinese gerechten

Kijk voor meer informatie op onze 
website of op facebook.

Kijk op onze website voor het 
menu, waaronder deze heerlijke 
gerechten:
• Mini loempia
• Ka-Lei-Kok
• Krokante kipballetjes
• Babi Pangang
• Kip met diverse groenten
• Ribbetjes met look
• Ossenhaas met Szechuan Saus.

Kom gezellig dineren met de hele familie 
in ons Chinese restaurant.

Of bestel online
want afhalen  

kan natuurlijk ook!

U kunt bij ons 
ook terecht 

voor speciale gelegenheden zoals bedrijfsfeesten!
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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.Maalderijstraat 6, Kalmthout • 0032-36770852

www.pp-textiel.be
OPENINGSUREN
dinsdag - zaterdag: 10:00u tot 18:00u

maandag en zondag: gesloten

Stoffen nodig? Bij ons is 
alles uit stock leverbaar!
• Confectie van gordijnen en overgordijnen mogelijk.
• Samenwerking met gerenommeerd atelier.
• Levering aan scholen, instituten, toneelgezelschappen, 

bejaardentehuizen...
• Al onze stoffen aan betaalbare prijzen!

Een keuze gemaakt? Wij maken voor u een vrijblijvende prijsofferte.

Een kijkje in ons assortiment...
Gordijnenstoffen
• glasgordijnen
• vouwgordijnen
• paneelgordijnen
• brandvertragende gordijnen
• brandvertragende overgordijnen
• verduisterende overgordijnen
• voering en black-outvoering
• zonwerende voering

Themastoffen
• Carnavalstof
• Kerststof
• Decoratiestof
• Kinderstoffen
• Patch-work stoffen
• Tule

Kledingstoffen
• rokken- en broekenstoffen
• fleece stof
• katoen
• tule
• organza
• velours de pannes 
• joggingstof
• t-shirt stoffen

Mercerie
• naai- en machinenaalden
• ritsen
• knopen
• brei- en haaknaalden
• stofscharen
• lintjes, kantjes, kwasten
• elastiek
• naai- en overlockgaren

Gordijnen
Thema

Kleding
Mercerie

...en nog zoveel meer.
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Een specialist in  
schoonheidsverzorging

www.schoonheidsinstituut-berkenrode.be

Schoonheidsinstituut  
Berkenrode 
Grimbertlaan 26 - Schoten  
0499 43 40 64 (Monique) 
0497 48 06 22 (Patrick) 

Gelnagels
Als u graag mooie nagels wilt, maar uw 
natuurlijke nagels niet wilt beschadigen, dan 
moet u gegarandeerd gaan voor gelnagels. 
Informeer bij Schoonheidsintuut Berkenrode 
naar alle mogelijkheden. Dit schoonheidssalon 
streeft ernaar de gel zo dun mogelijk op uw 
nagel te leggen. Op de manier bekomt u een 
mooie en natuurlijke look.

Epilaties
Bij Schoonheidsinstituut Berkenrode zijn er 
heel wat mogelijkheden om uw lichaam te laten 
ontharen. Bij dit schoonheidssalon epileren ze 
met hars. Dat is een snelle en efficiënte manier 
om te ontharen, met een gladdere en mooiere 
huid als resultaat.

Pedicure en gelaatsverzorging
De pedicure bij Schoonheidsinstituut 
Berkenrode is er om uw pijnlijke voeten 
te verlichten. Informeer gerust bij dit 
schoonheidssalon uit Schoten naar alle 
mogelijkheden. U kunt hier ook genieten 
van een gelaatsverzorging. Monique gebruikt 
gerenommeerde producten die uw gelaat de 
beste schoonheidsverzorging garanderen.

Schoonheidsinstituut Berkenrode 
is een schoonheidssalon te 
Schoten dat u laat stralen voor 
elke gelegenheid. Zaakvoerders 
Monique en Patrick geven 
uw lichaam en gelaat de 
zorgen die ze verdienen. 
Dit schoonheidssalon biedt 
verschillende soorten verzorging 
zoals gelaatsverzorging, epilaties, 
pedicure of gelnagels. Wilt u 
dus schitteren voor een speciale 
gelegenheid of gewoon stralen 
op elke dag? Spring dan gerust 
eens binnen.

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen, zoals 
gelnagels, permanente make-up en epilaties. Een warm onthaal, 
brede expertise en het gebruik van kwaliteitsvolle producten, 
liggen aan de basis van de uitstekende service.

Hoogboomsteenweg 247, 2950 Kapellen | 0468 337 467 | www.purus.be | info@purus.be

Ruitenwasserij
Schoonmaak
Leegmaken van dakgoten
Reinigen van zonnepanelen
Opkuis (na drama)
Opkuis na (ver)nieuwbouw

MEER DAN
30 JAAR

ERVARING
IN DESCHOONMAAKSECTOR NIEUWE 

COLLEGA’S 

GEZOCHT!

BEL VOOR 

MEER INFO
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Wijn van topkwaliteit!

WWW.DEWIJNRANK.BE

DE WIJNRANK SHOP Turnhoutsebaan 165, Schilde  |  03 435 87 57 
OPEN: di-wo-do-vr van 12u tot 18u  -  zaterdag van 10u tot 18u  -  ma, zon- en feestdagen gesloten

Turnhoutsebaan 215, Schilde  |  +32 3 366 67 60  |  info@thegiftshopschilde.be | www.thegiftshopschilde.be

thegiftshopschilde

Cadeautjes 
zijn onze specialiteit!

Blijf UP TO DATE
Volg “The Gift shop Schilde” 

op Facebook

DIFFUSERS JUWELEN

HORLOGES DECORATIE

‘The Gift shop Schilde’ is hét adres bij uitstek 
voor toffe verrassingen, leuke hebbedingen en 
trendy accessoires.
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D
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

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.30  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Klaar voor de zomer?

Zonnetenten
Sectionale poorten

Screens
Voorzetrolluiken

Buitenleven
Voorwaarden zie website
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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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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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Cryolipolyse is een revolutionaire 
afslankmethode in België.  
Tijdens deze behandeling wordt 
het vet plaatselijk bevroren en 
vervolgens op een natuurlijke 
manier uit het lichaam 
afgevoerd. Geen naalden, geen 
speciaal dieet, geen operatie 
en bovenal geen hersteltijd.
Bij ons wetenschappelijk
onderbouwde techniek.
Snelle, eenvoudige en veilige 
behandeling. Pijnloos en 
zonder operatie. Kortom, 
een unieke behandeling met 
betoverende resultaten!

Nailstyle By Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor  |  0477 85 14 43 
info@nailstyle-nathalie.be  |  www.nailstyle-nathalie.be

SUMMER DEAL!

Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharing behandeling 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
Berkenlaan 1, Sint-Job- in-'t-Goor 
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer  
info kan je vinden op: 
www.laserclinique.be 

Freeze 
that fat

Ik ben op zoek gegaan naar andere permanente laserontharing 
toestellen en heb deze ook gevonden waarna LaserClinique 
geboren is.

Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze 
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit start 
met onze toestellen, meer bepaald diode lasers die gebruik 
maken van de SHR-methode of 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 voor 

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij 
ons aan het juiste adres. De fijne 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

PROMOPRIJZEN

VOOR NA

Intake is  
gratis en 

vrijblijvend!

MEGA PROMO
29



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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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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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

Maandag:  07.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  07.00 - 18.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  07.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  07.00 - 18.00 uur
Zaterdag:  07.00 - 17.00 uur

't Boerinneke  |  Turnhoutsebaan 147, Schilde  |  03 384 18 24

Puur genieten bij
't Boerinneke

Bent u op zoek naar kwaliteitsvolle 
producten, lange openingstijden, 
toplocatie met parking, 
vriendelijkheid en goede service? 
Dan bent u bij 't Boerinneke aan 
het juiste adres. De klant is altijd 
koning bij 't Boerinneke. 
U vraagt, wij draaien!

Er is een uitgebreide keuze en 
variatie aan Belgische producten, 
maar ook wordt er gekeken naar 
wat voor moois andere landen te 
bieden hebben.

Elk seizoen heeft zijn specifieke 
producten, waarmee ze bij  
't Boerinneke met veel plezier en 
inspiratie aan de slag gaan. 

Wintertruffels, Belgische 
leopolddruiven, Hoogstraatse 
aardbeien, kersen en nog zoveel 
meer.

Proef ook zeker eens de 
ovenschotels, gezonde 
rauwkostsalades, quinoasalades 
en de lekkere boerenkost.

't Boerinneke probeert zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven 
van de nieuwe trends en zich 
daar in te verdiepen. Wat niet 
wilt zeggen dat de klassiekers 
geen blijvers zijn, bijvoorbeeld 
bloemkool in bechamelsaus, 
peekes en erwtjes.

Bij 't Boerinneke vind 
je niet alleen dagverse 
producten met het beste 
kwaliteitslabel, maar ook 
gerechten gemaakt op 
grootmoeders wijze. 

34



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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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 vliegreis

Kerkstraat 26, ’s Gravenwezel 
03 658 11 66  |  info@therose.be      

www.therose.be

Samen met mijn huidige 
collega Hanne de Loose 
streven wij ernaar om onze 
klanten in de watten te 
leggen en ze een zen gevoel 
te geven zodat ze tevreden 
en relaxed buitengaan.

Wij hopen jullie te mogen 
ontvangen in onze oase 
van rust en beauty!

TREED BINNEN IN ONZE WERELD VAN 
ULTIEME VERZORGING

• PEDICURE (OOK MEDISCHE) 

• MANICURE

• PLAATSEN VAN GELLAK 

• DIVERSE GELAATSVERZORGINGEN 

• ONTHARING ZOWEL LASER ALS MET HARS

• LICHAAMSMASSAGES

• LICHAAMSBEHANDELINGEN

• WIMPEREXTENSIONS

• VERVEN VAN WIMPERS EN/OF WENKBRAUWEN

  Laat je 
verwennen!

Kom even helemaal tot rust! Kijk op onze site voor 
meer info

VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

BELGIENED
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Laten we
buiten eten en

        de
proeven!
Z omer

Als ik
      de

mag geloven, 
ben ik best

een lekker ding

muggen

Heb jij ook zo'n
behoefte aan

     vitamine Zee ?
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Wil je een 
strakkere 
huid?

Style Schilde  |  Turnhoutsebaan 12-14, Schilde 
03 297 34 80  |  0470/80 43 83
info@style-schilde.be  |  www.style-schilde.be

VOOR WIE?
Een UltraSculptor behandeling is ideaal voor mensen 
met wazige kaaklijnen, nasolabiaalplooien (plooien 
tussen neus en mondhoeken), slappe oogleden en 
wenkbrauwen, dubbele kin, doorzakkende hals, fijne 
lijntjes en rimpels, of met een ongelijkmatige teint of 
textuur van de huid en grote poriën.  
 
Mooie en elastische veranderingen beginnen 
onmiddellijk, 20 à 40 minuten na een éénmalige en 
eenvoudige UltraSculptor behandeling!

DE VOORDELEN?
UltraSculptor is eigenlijk een complete niet-invasieve 
facelift. De behandeling is dus niet chirurgisch en 
veel minder pijnlijk dan om het even welke lifting. Een 
flits van de UltraSculptor is ook veel sneller zodat de 
behandeling veel tijd uitspaart. Dus ook een volledige 
facelift kan gebeuren in korte tijd.

Een UltraSculptor gebruikt gerichte hoogintense 
ultrasonen om te liften en de huid te verstrakken 
zonder hersteltijd.

Benieuwd wat Style Schilde nog meer voor je kan 
betekenen of wil je meer info over de UltraSculptor 
behandeling? Kijk dan eens op www.style-schilde.be

UltraSculptor is een niet-invasieve 
behandeling om wenkbrauwen te 
‘liften’, doorhangende huid op het 
gelaat en in de hals; het verbetert ook 
lijnen, rimpels en huidsteint.

VOOR NA (45 minuten)

Nu 20% 
korting

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

The Bark, Schilde  |  0475311909  |  thebark@outlook.be  

Ook 

gespecialiseerd 

in oudere 

honden

Heeft uw viervoeter 
meer rust en 
verzorging nodig?
THE BARK is 
een leuke plaats 
waar kleine en 
middelgrote 
honden kunnen 
verblijven 
wanneer hun 
baasjes op 
vakantie zijn 
of er eens een 
weekend tussen 
uit willen.



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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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.be

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

4746



Op zoek naar een charmante herenvilla 
in Franse stijl of een moderne instapklare 
villa op een toplocatie?

+32 3 309 09 99  |  Wijnegemsesteenweg 49A  |  2970 Schilde/‘s Gravenwezel  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

Kortvoortbaan 1
Schilde

W-02FRW7

W-02FM31

Eduard Belpairelei 15
Schoten

1.195.000 € 1.300.000 €

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!




