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Bohemian Concept Store • ruim 4000 m²
Meubelen & decoratie van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Noorderlaan 121 | 2030, Antwerpen | (+32) 03 541 96 37
www.livinroom121.be | follow us on            liv_in_room_121

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!

‘Kom zeker eens langs!’

Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!
Waan je op Ibiza in Antwerpen!

‘Kom zeker eens langs!’
Ann & haar team

OpenDeurdagen zat 23 & zon 24 november (10.00 - 17.00)



ERVARING, PASSIE 
& KWALITEIT
Een familie die al generaties handelt in waardevolle stenen 
en een dochter die van kleins af aan gefascineerd is door 
stenen en schelpen op het strand of elders, dat is La Libelle, 
een passie voor stenen die u terugvindt in al onze collecties.

Onze collecties

• Cervera
• Moraglione
• Tirisi
• Pesavento

La Libelle

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat
T: 03 434 05 48
E: info@lalibelle.be
www.lalibelle.be

Joaillerie
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort 
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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CONTACT BRASSCHAAT BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340
mkolkman@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Brasschaat Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

VOORWOORD/NOVEMBER

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

0477-841299

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst van 
Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker wordt 
dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom dus maar 
op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids waaronder je 
je heerlijk kunt nestelen in de zetel. Want wat ons betreft is november 
ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ in de zetel? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen voor 
je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in de keuken 
bij N-Joy? En ook Ile-des-Senses laat ons vol trots haar onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ om 
ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld heeft 
iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies is, maar 
het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. Ook daar 
lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Kapellen Bruist en De Kemepen Bruist.

Bruisende 

Inhoud
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

in de zetel zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de diepvries is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Want wat 
voor de één troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen 
hap door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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HydraBoo
Dag-, maand- & multifocale contactlenzen

Baanbrekend materiaal
Unieke eigenschappen

Extreem comfort

Bon voor gratis proefset
HydraBoo contactlenzen!*

*Info en voorwaarden in de winkel

Fer Fou creatie - decoratie
Eigenaren: Nathalie Bruyns en Frank Hofman
Bredabaan 485 - 487, Brasschaat
0032-32948586
info@fer-fou.be  |  www.fer-fou.be

Bij FERFOU staat het woord ‘FER’ voor IJZERSTERKE CREATIES. 
Staal en inox maatwerk alsook unieke design ontwerpen, 
vervaardigd in eigen atelier.

Het woord ‘FOU’ wijst naar WAANZINNIGE DECORATIE.
Een diversiteit van buitengewone interieurobjecten en de sensatie 
van overheerlijke, natuurlijke geuren.

FERFOU, een ambachtelijke, artistieke en authentieke interieurzaak 
te Brasschaat (naast bakkerij Manus).

Wij heten iedereen van harte welkom om 
onze inspirerende verhalen over 
bijzondere woonideeën mee te beleven! 

ELKE ZONDAG OPEN 
VAN 10U TOT 17U!



jouVoor
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België  Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de drie boeken
van Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een kleedje of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.be

Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#DE VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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 

€ 79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

SHOPPING/NEWS

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

 van België Bruist en van de glossy uit 

het Bredase peutertje Robin. 

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.
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TOTAL BEAUTY CONCEPT
In dit productgamma ligt de focus op merken met doorgedreven, 
bewezen kwaliteit en expertise. Als totaal-leverancier staan 
ze graag voor je klaar met professioneel advies, niet enkel 
naar producten toe maar ook in professionele opleidingen en 
trainingen door gediplomeerde trainers.

TOTAL BEAUTY
Wil jij professioneel aan de slag in de beauty branche? 
Neem dan vandaag nog contact op met de professionals 
van Total Beauty Concept! Ze staan te popelen om jou 
onder te dompelen in de wereld van ware schoonheid.

Er kunnen mooie dingen ontstaan wanneer krachten worden gebundeld. Dat wordt bewezen 
door Caroline en Yves. Deze twee professionals zijn beiden al jaren actief in de beauty branche. 
Uit ervaring weten ze als geen ander hoe belangrijk het is om goede producten te gebruiken. 
Daarbij willen ze mensen graag van A tot Z kunnen helpen. Daarom opende ze samen 
Total Beauty Concept.

Offi cieel verdeler België en Luxemburg LCN  |  Offi cieel verdeler B-Selfi e België en Nederland      Offi cieel verdeler Nannic België

CONCEPT

 Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!

Total Beauty Concept BV
Vaartdijk 15 3/V2, 2960 Brecht
info@totalbeautyconcept.be 
+32 3 291 49 86
www.totalbeautyconcept.be

TOTAL BEAUTY

TOTAL BEAUTY SALON
Door jarenlange ervaring in de cosmetica branche en het 
zelf runnen van meerdere schoonheidsinstituten, willen 
we graag optreden als jouw beauty consultant. Je kunt 
bij Total Beauty Salon terecht voor manicure, pedicure, 
gelaatsverzorging, permanente make-up, laserontharing 
en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het 
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in 
ons salon staat dan ook klaar met 
professioneel advies voor 
jou. Tevens kan je in 
Schilde alle producten 
testen en verkrijgen.

Total Beauty Salon
Turnhoutsebaan 322, 
2970 Schilde 
info@totalbeautysalon.be
+32 476 62 42 18 
www.totalbeautysalon.be

en lichaamsverzorging. Als geen ander kennen we het 
dagelijkse reilen en zeilen in de sector. Het team in 
ons salon staat dan ook klaar met 
professioneel advies voor 

Offi cieel verdeler België en Luxemburg LCN  |  Offi cieel verdeler B-Selfi e België en Nederland      Offi cieel verdeler Nannic België

SALON

WIL JIJ PROFESSIONEEL AAN DE SLAG IN DE BEAUTY BRANCHE?

 Total Beauty Concept helpt en ondersteunt je graag in de verdere uitbouw van jouw instituut!
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DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar be.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt deze maand weer aan in België. 
    Op 15 november eren wij de koning tijdens Koningsdag.
    De dag begint voor de koninklijke familie met een dankdienst. 
   Lekker warm bij het haardvuur met een goed boek
of een leuke fi lm, een mooie wandeling in de natuur, een kopje warme
  chocolademelk of lekkere soep. November is zo slecht nog niet!

MAATKASTEN 
MET OOG 
VOOR DETAIL
Vanaf de eerste stap die je zet in de 
toonzaal van Meubelmakerij Van Den 
Heuvel op de Leugenberg in Ekeren, 
voel en zie je dat hier mensen met 
passie voor het vak bezig zijn.

Meubelmakerij Van Den Heuvel
Leugenberg 72, Antwerpen - Ekeren
03 664 18 63
info@vandenheuvel-meubelmakerij.be
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be

Nood aan, of zin in nieuwe kasten of een keuken, met optimale 
benutting? Surf alvast even naar onze website: 
www.vandenheuvel-meubelmakerij.be, of kom langs in onze 
toonzaal met uw plan of benaderende maten.

Echtgenoten Johan en Christel zorgen zelf, 
samen met hun vaste medewerkers, reeds 
meer dan 28 jaar voor het MAATWERK van 
KASTEN, DRESSINGS, SLAAPKAMERS, 
KEUKENS- en BADKAMERMEUBELS, daar 
waar het bedrijf reeds in 1974 door vader Van 
Den Heuvel werd opgericht.
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Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  

Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling

Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)

Borstverkleining
Rimpelbehandeling

Armlift
Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Rimpelbehandeling 

Betrouwbare  en betaalbare plastische chirurgie. Voor meer info
024 - 845 05 06

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg  

Dr. Frans Straten

Wanneer een borstvergroting? 
Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na 
gewichtsverlies, zwangerschap of bij ouderdom. 
Hierdoor zijn de borsten vaak slapper geworden of 
(gedeeltelijk) verdwenen. Ook wordt deze operatie 
vaak uitgevoerd bij vrouwen die niet of nauwelijks 
borstweefsel hebben. Heb je hier last van of voel je 
je er onzeker door? Dan kun je een borstvergroting 
of borstlift overwegen. Een borstvergroting is 
mogelijk vanaf een leeftijd van 18 jaar. 

Overweeg je een 
borstvergroting? 
Tijdens een persoonlijk consult met 
onze plastisch chirurg worden je 
wensen uitgebreid besproken en al je 
vragen beantwoord.  

Neem gerust contact op met 
onze consulente voor het 
inplannen van een vrijblijvend 
en kosteloos consult via 024-
8450506 of door middel van 
ons contactformulier op 
onze website.

Borst-
vergroting?
Een borstvergroting behoort tot een van de 
meest uitgevoerde behandelingen bij Kliniek 
Heyendael. Frans Straten is met zijn ruim 20 jaar 
ervaring gespecialiseerd in deze ingreep. 

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   | 024 - 845 05 06   |  www.kliniekheyendael.nl  

Gorlima bvba
Statiestraat 18, 2920 Kalmthout
03/ 667 41 73
info@gorlima.be  |  www.gorlima.be

MEER SFEER 
IN HUIS?
Vouwgordijnen in vitragestof zijn voldoende 
transparant om licht door te laten en het 
uitzicht naar buiten voor een stuk vrij te 
houden. Op die manier vervangen de 
vouwgordijnen de klassieke vitrage en 
kunnen ze gecombineerd worden met 
overgordijnen.

Gorlima voorziet onderaan in het gordijn een 
verzwaring om de stof strak te houden. 
Met een katrolsysteem dat gelijkaardig is aan 
dat van jaloezieën, kunt u het vouwgordijn tot 
op gewenste hoogte trekken.

U bent van harte welkom op ons nieuwe 
adres Statiestraat 18 te Kalmthout.
 
Linda en Marc

Contacteer 
Gorlima 

vrijblijvend 
voor meer 

informatie!

•  Gordijnen
•  Glasgordijnen
•  Panelen
•  Lamellen
•  Jaloezieën
•  Behang
•  Tapijt
•  Interieur decoratie
en meer!



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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D
BINNEN/BUITEN

D De befaamde misdaadschrijver Harlan 
Thrombey (Christopher Plummer) wordt 
dood aangetroffen in zijn landhuis, net na 
zijn 85ste verjaardag. Uit het niets duikt de 
charmante en scherpe privédetective Benoit 
Blanc (Daniel Craig) op om de zaak te 
onderzoeken. Hij moet afrekenen met een 
bende hebberige familieleden die elkaar 
zonder aarzelen verdacht maken en met 
enkele loyale bedienden die de lippen stijf 
op elkaar houden. Blanc baant zich een 
weg door een kluwen van valse sporen, 
vastberaden om de waarheid te achterhalen.
KNIVES OUT draait vanaf 27 november 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
KNIVES OUT

EEN MAGISCHE AVOND-
WANDELING vol kleur, klank en 
geur. Een feeëriek verlicht pad leidt 
de weg, fl uisterende bomen 
genieten met je mee. Een stukje 
magie, verborgen aan de rand van 
de stad. Het Rivierenhof opent zijn 
deuren voor een zinnenprikkelende 
tocht door het donker. Een uniek 
audiovisueel spektakel brengt een 
vernieuwend verhaal zonder 
woorden, met innoverende snufjes 
en lumineuze emoties. Het hele 
parcours is een grote belevenis, 
indrukwekkende technieken 
voeren je van de ene mysterieuze 
verrassing naar de andere.
25 oktober t/m 11 november
Rivierenhof - Antwerpen
www.degroteschijn.be

 AGJE UIT
DE GROTE 
SCHIJN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.

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.
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De enige echte
computerwinkel in België!

Wij leveren en herstellen computers, notebooks, tablets, 
randapparatuur, IP camera's en alarmsystemen.

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 frissere 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.

24



HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken dorstlessing aan je 

draagkoordje

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.com
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.com 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.be 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.be

5

4

2

1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.be
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.be

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.com 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.be

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!
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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 om meer informatie want voor 
iedereen is er een passend product in het gamma.

Het is telkens een hele belevenis als je bij 
Yasmin bent geweest. Van begin tot einde 
totale ontspanning en een kapsel waar ik 
alleen maar van kon dromen. Ze luisteren 
echt naar je wensen, een plezier om naar 
de kapper te komen!

Miki

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

ma 10.00 tot 15.00
di 09.00 tot 18.00
wo 09.00 tot 18.00
do 09.00 tot 20.00
vr 08.00 tot 18.00
Za 08.00 tot 16.00

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefonisch of via de website

PLEZIER IN 
HET KAPPEN!
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Doornenlaan 18, Kapellen 
winkelerbvba@gmail.com
03/665 12 18   |  0478 612 004
www.winkeler.be

Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Zit u hier ook mee?  
Wij zorgen voor een duurzame 
en mooie oplossing!

Renovatiewerken door Winkeler Renovatie Bouw en Tuin in 
Kapellen, een bedrijf met bijna 10 jaar ervaring.

Bent u op zoek naar ervaren professionals om uw renovatie tot 
in de puntjes uit te voeren? Wilt u dat alle renovatiewerken zo 
snel mogelijk worden afgewerkt? Dan is renovatiefirma Winkeler 
BVBA uit Kapellen het bedrijf waar u naar op zoek bent.

Een familiebedrijf en dat verschil merkt u
Ons bouw- en renovatiebedrijf wordt geleid door vader en 
zoon Winkeler. Dankzij onze uitstekende samenwerking 
leiden we elk project in goede banen. Met meer dan acht jaar 
ervaring in het vak, bieden wij een professioneel antwoord op 
al uw renovatievragen. Bovendien werken we met kwalitatief 
hoogstaand renovatiemateriaal zodat u steeds een perfect 
resultaat kunt verwachten. Onze dienstverlening gebeurt aan 
marktconforme prijzen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Kijk dan gerust 
eens op www.winkeler.be!

VOOR NA
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije Nederlandse gemeente waar altijd iets te 
beleven is. Dankzij de ligging middenin de natuur wordt de gemeente 

ook wel ‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

glossy uit jouw regio, brengen 

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. De stad heeft ook 
een eigen treinstation. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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Samen met 
de Sint is DeliFleur 

de vriend van elk kind

Verhoevenlei 142, Brasschaat | 03/651.24.84

Elk gerecht BRUISENDE/ZAKEN

“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

is een kunstwerk!



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

IN DE BAKKERIJ BRANDT
HET VUUR ALTIJD,
MAAR DIT JAAR NOG 
IETS HARDER!
HELP JE MEE?

CAKE FOR LIFE
- VOOR -

KUNE FORTE

Kunst uit Zimbabwe

Beeldentuin

Vedelring 184  |  4876 ET Etten- Leur  |  +31 62 90 555 41  |  www.titambire.nl
Bredabaan 777, 2930 Brasschaat  |  0460 94 60 48  |  www.fitenhealthy.be  |  info@fitenhealthy.be  |       Like ons op facebook!  |  info@fitenhealthy.be  |       

Welkom 
bij Fit & 

Healthy!

Enkel op afspraak
Alle dagen open behalve op woensdag  |  Zeer flexibele uren (mogelijk vanaf 07:00 tot 21:00)

In dit UNIEK CONCEPT bieden wij u een programma aan  
die geschikt is voor elke leeftijd, zowel mannen als vrouwen.

ACTIE

€100 korting vanaf  

20 sessies  

+ 1 maand gratis 

(geldig in de maand 

november)

Voor mensen die weinig tijd en/of specifieke probleemzones hebben. 
(Persoonlijke begeleiding) 20 minuten sporten + Efit = 1,5 uur 
fitness (1 maat minder in 1 maand)

VOORDELEN: 
- Anti cellulitis
- Huidversteviging
- 48000 spiercontracties
- 90% spierstimulatie  
 i.p.v. 30% bij traditionele training
- Vetverbranding
- Pijnreductie (rug – nek – gewrichten)
- Stofwisseling boost
- Zonder gewrichtsbelasting

Heel wat BV’s en grote sportclubs werken reeds met Efit  
(Evy Gruyaert – Real Madrid)

VRAAG EEN GRATIS PROEFSESSIE AAN OP  
WWW.FITENHEALTHY.BE

Like ons op 
www.facebook.com/Brasschaat.Bruist



LOOKING/GOOD

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. Die 
temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. Gelukkig hebben wij 
voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje gezet om de winter door te komen!

GOED SMEREN
Smeer ’s ochtends en ’s avonds je huid lekker in 
met een extra dikke crème. Op deze manier breng 
je het vochtgehalte weer op peil en dat merk je! 
Dit beschermlaagje zorgt ervoor dat je nét even wat 
meer kunt hebben.
DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld 
een fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van 
je favoriete thee.
VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je 
haar geen goed. Verwen je haar daarom eens met een 
lekker masker! En vergeet niet om je haren goed te 
drogen voor je op een koude ochtend de deur uitgaat. 
Hierdoor kan je haar namelijk fl ink beschadigen.
DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche 
na een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche 
droogt je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te 
douchen en gebruik na het douchen nog een 
hydraterende bodylotion. Je huid is je dankbaar.
VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalm 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips  
  voor de winter

Iedereen heeft recht
op mooie, volle lippen!
Wat hebben alle film- en andere diva’s met elkaar gemeen, 
behalve een slank figuur? Volle lippen, natuurlijk. Met een 
lipstick kun je je lippen wel opvallender kleuren, maar volle 
lippen zelf waren tot voor kort vaak een pijnlijke zaak met 
injecties die niet altijd het gehoopte resultaat gaven.

Bij Weyergans High 
Care vonden we de 
Lip Beauty oplossing: 
een snelle, pijnloze 
behandeling zonder 
insluiting met behulp 
van hyaluronzuur en 

koudlicht. Na amper 5 minuten heeft u mooie, volle lippen met 
een prachtige natuurlijke glans en duidelijk betere contouren.

Een losse behandeling kost 25€. 
Aanbevolen wordt een korte kuur van  
6 beurten, met 2 beurten per week, tegen 
120€. Of neem een Lip Beaty behandeling 
als extraatje bij een gelaatsbehandeling,  
voor maar 20€ extra.

Bij ons kun je terecht voor 
een ruim assortiment aan 
behandelingen en producten om 
je schoonheid en je gezondheid 
op peil te houden. 

Renilt is van opleiding 
ziekenhuis-apotheker en 
heeft van daaruit een sterke 
wetenschappelijke achtergrond 
die ze graag ten dienste 
stelt bij het oplossen van 
schoonheidsprobleempjes.

Mooie volle 
lippen!

Ile-des-Senses
0476 230 741

Eikendreef 33, Kapellen
www.ile-des-senses.be

100% klanttevredenheid!

Heb je nog vragen?  
Aarzel niet en contacteer ons via mail  
(info@ile-des-senses.be) of telefoon (+32 476 230 741). 
Ons instituut is enkel na afspraak geopend.

Ideaal te 
combineren 

met TDA en/
of LED!
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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
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 BOEDING

Kapelsesteenweg 469B, 2180 Ekeren  |  03/660.20.36  |  www.boeding.com  |  info@boeding.com

Bent u klaar voor de winter?
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SUPER
PROMO’S
Profiteer op vrijdag 29 november van 
onze Superpromoties!

ALLE 
RUNDERSTEAKS
(chateaubriand, 

filet puur, entrecote 
al dan niet gerijpt, 

rosbief...)

-20%

KIP CURRY
100 g + 100 g

GRATIS

BEEMSTERKAAS
(jong/belegen)
100 g + 100 g

GRATIS

LIMOUSINBURGER
2 + 2

GRATIS

Enkel geldig op 29/11/2019, niet inwisselbaar in contanten

LEIELANDERHAM
100 g + 100 g

GRATIS

PRÉPARÉ
100 g + 100 g

GRATIS

KIPBROCHETTEN
2 + 2

GRATIS

Keurslager De Meulder  |  Bredabaan 443, Brasschaat  |  03/651.86.08  |  www.keurslager-demeulder.be

Gezonde huid
Corinna hecht veel belang aan een gezonde huid. 
Uit eigen beleving weet ze hoe moeilijk het is om 
een blijvende oplossing te vinden voor bepaalde 
huidproblemen. Vanuit deze ervaring heeft ze 
een grote interesse ontwikkeld voor cosmetica 
ingrediënten en schoolt ze zich voortdurend bij 
ter ondersteuning van haar visie: een gezonde 
huid met gezonde, natuurlijke producten.

Natuurlijke producten
Met Dr. Baumann en Dr. Hauschka heeft ze 
twee verzorgings- en make-up lijnen van plant-
aardige oorsprong in huis.  Zo heeft Dr. Bauman 
een gamma waarvan alle ingrediënten bestaan 
uit huideigen stoffen en  vitaminen, waardoor ze 
uiterst geschikt zijn voor zwaar belaste huiden 
door o.a. bestraling of chemotherapie.

Word je graag geadviseerd en begeleid  
in een persoonlijk verzorgingsplan? 
Surf naar dewaterviolier.be of bel: 0476 309 115

De Waterviolier
Bij schoonheidssalon De Waterviolier  krijg je 
oprecht advies over specifieke huid problemen 
en wordt er op zoek gegaan naar een doel-
gerichte gelaats- of lichaamsverzor ging. Een 
 individuele aanpak staat daarbij voorop en dit 
in een prachtige, groene omgeving. 

“Een gezonde 
huid met 
gezonde  
producten.”

De Waterviolier
Natuurlijke schoonheidszorgen
Leemputweg 63, 2930 Brasschaat

Gezonde huid
Corinna hecht veel belang aan een gezonde huid. 
Uit eigen beleving weet ze hoe moeilijk het is om 
een blijvende oplossing te vinden voor bepaalde 
huidproblemen. Vanuit deze ervaring heeft ze 
een grote interesse ontwikkeld voor cosmetica 
ingrediënten en schoolt ze zich voortdurend bij 
ter ondersteuning van haar visie: een gezonde 
huid met gezonde, natuurlijke producten.

Natuurlijke producten
Met Dr. Baumann en Dr. Hauschka heeft ze 
twee verzorgings- en make-up lijnen van plant-
aardige oorsprong in huis.  Zo heeft Dr. Bauman 
een gamma waarvan alle ingrediënten bestaan 
uit huideigen stoffen en  vitaminen, waardoor ze 
uiterst geschikt zijn voor zwaar belaste huiden 
door o.a. bestraling of chemotherapie.

Word je graag geadviseerd en begeleid  
in een persoonlijk verzorgingsplan? 
Surf naar dewaterviolier.be of bel: 0476 309 115

De Waterviolier
Bij schoonheidssalon De Waterviolier  krijg je 
oprecht advies over specifieke huid problemen 
en wordt er op zoek gegaan naar een doel-
gerichte gelaats- of lichaamsverzor ging. Een 
 individuele aanpak staat daarbij voorop en dit 
in een prachtige, groene omgeving. 

“Een gezonde 
huid met 
gezonde  
producten.”

De Waterviolier
Natuurlijke schoonheidszorgen
Leemputweg 63, 2930 Brasschaat
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Gigi-V Beauty de Luxe  |  Eigenaren Alain en Gigi  |  03.651.55.00 - 0496.11.81.91  |  Bredabaan 438 Brasschaat

BEAUTY-DELUXE

Al meer dan 15 jaar geeft Gigi haar klanten een 
mooie spray tan (en dit manueel)! Een mooie 
referentie dus!

Zonnecenter Gigi-V is gelegen in het centrum van 
Brasschaat. Gestart in 2000 en uitgebaat door Gigi en Alain, 
beiden gediplomeerd zonneconsulent.

Al meer dan 19 jaar doen wij dit begrip in Brasschaat met 
volle zin, het is onze passie! Dit zonnecenter wordt gevoed 
door verschillende Ergoline toestellen, de Mercedes onder  
de zonnebanken.

Kom genieten van een heerlijke gelaatsverzorging 
met de beste zorgen en producten van Monu en 
Renu Skincare. Een behandeling op maat gemaakt 
want elke huid is anders.

Verder bieden wij ook nog andere behandelingen 
zoals Spray-tan, Gel-X nails (New System), 
Gellac,ontharingen, massages.

Kom gezellig proeven 
van de kerstsfeer!

Hertensteak 

22 euro

*******

Hazenrugfilet 

25 euro

*******

Fazantenfilet 

21 euro

Wild-Wild-
suggesties

Soep kleinvispannetje en warm gerookte zalm ofsoepje, stoofpotje carpaccio ofsoepje, stoofpotje wild en wildpate

*******
Duo kabeljauw en roodbaarsDuo struisvogel en kangoeroeDuo wildzwijn en hertenfilet

*******

Dessertenpaletje

menumenumenuFeestdagenFeestdagenFeestdagen
€ 35,- p.p.

Duo wildzwijn en hertenfilet

*******

Dessertenpaletje

Duo kabeljauw en roodbaarsDuo struisvogel en kangoeroeDuo wildzwijn en hertenfilet

Duo wildzwijn en hertenfilet

Dessertenpaletje

Met een grote groep? Dan kunt u terecht in onze feestzaal (max. 40 personen). Al vanaf € 37,- p.p. all-in! 
Beauvoislaan 104, Kalmthout  |  03 294 8988  |  0474 69 28 58  |  info@denbosduin.be  |  www.denbosduin.be
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Professionele ramenwassers of 
poetsbedrijven kunnen bij ons terecht 
voor alle traditionele materialen van bv. 
Unger, Ettore, Vikan, enz... Maar ook voor 
alle materialen voor OSMOSE bewassing. 
Wij verdelen en plaatsen tanken, stelen en 
borstels van het merk X-line en leveren 
transporttanks met alle benodigdheden of 
complete tanks om zelf osmosewater aan 
te maken. We maken graag tijd voor een 
demo of vrijblijvende offerte.

Voor de particulieren die leven onder het 
motto ‘alles wat we zelf doen, doen we 
beter’, hebben wij ook alle materialen en 
producten. Vooral voor het osmose 
bewassen hebben we de ideale oplossing. 
Voor u hebben wij een trolley ontworpen 
en hiermee kan u zelf met osmose uw 

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 particulieren en 
zelfstandigen die graag werken met professionele en betaalbare materialen en producten.

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, net als een professionele ramenwasser.

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

Reinigen met osmosewater

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag 09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Openingsuren  
winkel en tea-room:
Di-Vr: 10:00 - 18:00
Za: 09:00 - 17:00
Zo-Ma: gesloten

Charlotte is van kinds af gepassioneerd door gebak, een passie 
die zij heeft meegekregen van haar moeder en grootmoeder. In 
winkelcentrum Patio Donk heeft ze haar droom waargemaakt.

De bestaande Godivawinkel bleek perfect in combinatie met 
Charlotte's verfijnde gebak.

Naast de winkel kunt u sinds kort nu ook een gezellige tearoom 
vinden. Hier kunt u terecht voor koffie met een taartje, een 
rijkelijke afternoon tea of een heerlijke lunch. 

Donksesteenweg 246, 
Brasschaat 
info@patisseriecharlotte.be 
03/645 05 12
www.patisseriecharlotte.be

Kom genieten 
van de herfst 
met ons nieuwe 
assortiment

Kom jezelf een middagje verwennen met 
onze traditionele Engelse high tea, of geniet 
in onze gezellige tearoom van onze heerlijke 
salade van de week. Sluit daarna af met onze 
gekende houtgebrande Italiaanse koffie en een 
huisgemaakt gebakje.
Geen tijd om zelf te koken? Je kan onze 
gerechten ook mee naar huis nemen.

Bekijk ons volledige assortiment op onze 
website, en volg ons op sociale media voor 
updates over onze wekelijkse suggesties.
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Bredabaan 469 Brasschaat  |  03-4306272  |  0487-620801 
Openingstijden  Di t/m za 9.00-18.00 uur. Do avondservice; geopend
van 9.00-20.00 uur. Maandag en zondag gesloten.

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

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 
of op traditionele wijze!

Reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken of veranda's.dakgoten, rolluiken of veranda's.

Reinigen met osmosewater 

PILATES AND MORE...
Oude Baan 125, Brasschaat

+32 472 96 03 23
pilatesandmore@hotmail.com

www.pilatesandmore.biz

BEWUST MET 
JE LICHAAM 

OMGAAN

PILATES & YOGASTUDIO 
WITH AN ATTITUDE!

Gelegen in het centrum van 
brasschaat met voldoende 
parkeerplaats voor de deur.
De lessen zijn toegankelijk 
voor alle leeftijden!

GEEN 
RESERVERING 

NODIG!

The VIP Studio

Nicola

KOM MET DEZE ADVERTENTIE NAAR DE 
SALON EN GENIET VAN € 20,- KORTING

Kleuren,Brushing 
en Highlights 
normaal € 75,-  

nu voor  

€ 55,-
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Bruisende 
bergen

COLUMN/LUTGART SMEKENS

De rotsachtige bergen zijn begroeid met 
mimosa, cipressen en oleanders. Elke avond 
zijn de smalle straatjes in de steden gevuld met 
toeristen en de terrasjes vullen zich tot de wijn 
op is en de geur van de verse vis uit de 
Adriatische zee is verdwenen. De orthodoxe 
kerkjes hebben prachtige iconen en de 
kloosters zijn gebouwd op de steile 
bergwanden. De natuur is er mild en je ziet de 
pelikanen langzaam over het water scheren.

Ook in Brasschaat hebben wij een berg ‘de 
Kattekensberg’. Hij ligt ten ZW van Brasschaat 

in de wijk Mariaburg. In 1895 kocht 
Antoon Van de Weyngaert een gebied van 
400 HA. Dat bestond uit dorre grond, 
heide en bossen. Hij legde dreven en 
straten aan en in 5 jaar werden een kapel, 
een school en een zwembad gebouwd. 

Met een plaatselijk treintje vanaf het station 
van Ekeren werden stedelingen gelokt naar 
de natuur. Men sprak van de 
Kattekensberg en Hondjesberg, want er 
waren toen meer dan 10 meter hoge 
heuvelruggen die tot de tweede 
wereldoorlog bewaard bleven. Vandaag 
heeft de Hondjesberg plaats geruimd voor 
villabouw en blijft van de Kattekensberg 
een schamel zandheuveltje zichtbaar. Aan 
de westkant grenst het terrein aan de vallei 
van de Kaartsebeek.

Een rustige wandeling door het wandelbos 
van de Kattekensberg van Brasschaat is 
een aanrader.

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

In de Balkan ligt een landje zo 
groot als Vlaanderen. Dit land 
grenst o.a. aan Kroatië. Er wonen 
amper 650.000 mensen. Toen de 
prinsen van Venetië aan kwamen 
varen en bovenop de rotsen de 
machtige wallen zagen van de 
burchten noemden zij het 
‘Montenegro’ of de Zwarte berg.

Foto: Breesgata

Foto: Breesgata
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Tijd voor 
een nieuw 
hoofdstuk!

Helaas, we stoppen ermee!

Na 10 jaar komt er een einde aan dit mooie avontuur.
We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen en al onze klanten bedanken voor de mooie projecten en het vertrouwen.

- Maikel

Uw droogkuis en was  
in goede handen!

Bredabaan 162, Brasschaat
cleans@telenet.be  |  www.droogkuispressing.be

- ONTVLEKKEN
- REINIGEN
- HANDSTRIJKEN

Droogkuis Pressing 
bestaat al sinds 1975 en 
die ervaring zetten wij 
dagelijks in voor uw kledij!

Vanaf heden 
25% korting 

bij inlevering van uw: 
- Gordijnen

- Draperieën
- (Dons) dekens

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

celebrate

19
69

 -
 2

01
9

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

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

Kortere dagen
zijn best fijn

als je een keer je 
dag niet hebt

goede bui
Als het weer

niet meezit, zorg
dan zelf voor een

herfst
Zorg dat je

wilde haren niet 
wegwaaien deze
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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.

MEDISCHE PEDICURE: LEEF OP GEZONDE VOET!
Onze voeten dragen ons lichaam gemiddeld zo’n  
6 à 8 uur per dag, vaak in oncomfortabele 
omstandigheden. Ze verdienen dan ook bijzondere 
aandacht. “Als verpleegkundige besef ik maar al te 
goed het belang van een goede voetverzorging. Vooral 
bij diabetespatiënten en mensen met standafwijkingen 
is een aangepaste voetverzorging essentieel!”
Bij I Nails & Care worden uw voetkwaaltjes zoals eelt, 
likdoorns, kalk- of ingegroeide nagels behandeld of 
voorkomen. Geen pijnlijke voeten meer!

Zorg voor je voeten

I Nails & Care  |  Gezondheidslei 98, Brasschaat  |  0496 36 30 82  |  info@inails-care.be  |  www.inails-care.be

Manicure - Nailstyling
Pedicure - Pedi Hamam



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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CREATIVE VILLE
VRIJDAG 22 NOVEMBER
Flanders DC organiseert dit najaar een nieuwe 
editie van Creative Ville in Antwerpen. Creative 
Ville is dé conferentie voor wie inspiratie wil 
opdoen rond ondernemen in de creatieve sector. 
Toptalenten, jonge helden en bruggenbouwers 
delen hun ervaringen via talks en breakout-sessies.
Is Creative Ville voor jou?
Verwacht een mix van lokale en internationale 
sprekers uit de creatieve sector, van design en 
architectuur over digitale media en literatuur tot 
fi lm en kunst. Toonaangevende ondernemingen 
en baanbrekende nieuwkomers zullen een inkijk 
geven in hun werk en uitdagingen.
Creative Ville belooft weg te blijven van 
de productdemo’s, salespresentaties en 
slaapverwekkende powerpoints.
De lat wordt dit jaar nog hoger gelegd, er worden 
internationale sprekers toegevoegd aan de reeds 
indrukwekkende line-up van lokale helden uit de 
creatieve sector.

Wanneer: Vrijdag 22 november 2019
Waar: Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat, 
Antwerpen
Prijs: Zie website
www.creativeville.be

BONZAI RETRO
16 & 17 NOVEMBER
Oh yes, het is weer bijna die tijd van het jaar. 
Het moment waarop Bonzai neerstrijkt in de 
gewelfde zalen van de machtige Waagnatie voor 
wat nog steeds het beste indoor retro event 
van het jaar is. Duid dus 16 november met stip 
aan in je agenda, check je rave outfi t, verwittig 
je vrienden en zorg dat je dit audio-visueel 
spektakel niet mist!

Zoals altijd hebben ze voor hun winter 
extravaganza een hele reeks van de beste 
Belgische dj’s opgeroepen om jullie de 
gloriedagen van de dance muziek te laten 
herbeleven. Die zullen jullie tot diep in de nacht 
laten feesten zoals toen: met alle handen in de 
lucht en een dikke smile op jullie gezicht!

Wanneer: 16 & 17 november 2019
Waar: Antwerpen
Prijs: Zie website
www.bonzairetro.com

SPIRITUELE BELEEF BEURS 
ANTWERPEN
ZONDAG 24 NOVEMBER
Wat kun je verwachten van deze 
gezellige, bezielde, spirituele beurs?
Life coaches en experts voor een 
persoonlijk consult: de meest ervaren 
numerologen, kaartleggers, astrologen, 
mediums, personal coaches uit België en 
Nederland maken zich op voor dit event.
Uren shopplezier: spirituele snuisterijen, 
de mooiste edelstenen, unieke boeken... 
noem maar op!

Heb je interesse in spiritualiteit, 
wellbeing, zelfontwikkeling, in een 
mindful leven én in complementaire 
geneeswijzen? Wil je met je eigen ogen 
zien wat deze boeiende onderwerpen nu 
precies inhouden? Ontdek dit alles op de 
Spirituele Beurs Expo

Wanneer: Zondag 24 november 2019
Waar: Boterlaarbaan 89, Deurne
Prijs: € 9,50
www.bloom.be

Van 15 t/m 17 november onthult The story of Floris 
zijn eerste kerst- en winter collectie.
Laat je betoveren door al het moois wat The story of 
Floris te bieden heeft tijdens de start van een warm 
en gezellig seizoen.
 
Het worden dagen gevuld met winterse sferen waar 
u ten volle van kan genieten met een bijhorend 
hapje en drankje.
 
De sfeerdagen starten met een laatavondopening op 
vrijdag 15 november van 10:00 tot 21:00. Zaterdag 
16 en zondag 17 november is The story of Floris 
geopend van 10:00 tot 17:00.
 
Wanneer: 15 t/m 17 november
Waar: Stationsstraat 58, Kapellen
Prijs: Gratis
www.thestoryoffl oris.be

THE STORY OF FLORIS

PRESENTATIE KERST- EN 
WINTERCOLLECTIE
15 T/M 17 NOVEMBER
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

GENIET VAN ONZE 
BOURGONDISCHE BRASSERIE

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl

casino 
kasten 

poker geld 
winnen geluk 
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ontspanning    diner    geluk    casino
roulette   jackpot   breda   genieten

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

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

Slanker de feestdagen in
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 
kiest u Beautystudio Uñas 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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699.000 €

Kasteellei 27
Brasschaat

995.000 €

Durentijdlei 45
Brasschaat

875.000 €

W-02GOGX

W-02E2V8

W-02DKT6

Statige of luxueuze 
villa kopen?
Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

Reinaertlaan 7
Schoten

EPC: 152 kWh/m²
UC: 20180925-0002093450-1
Vg,Wp,Gmo,Gvkr,Vv

EPC: 423 kWh/m²
UC: 20180531-0002063244-1
Vg,Wp,Gmo,Gvkr,Vv

EPC: 138 kWh/m²
UC : 20190924-0002195345-1
Vg,Wp,Gmo,Gvkr,Gvv




