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T h e  b e s t  a l t e r n a t i ve

www.novexbanden.nl

WINTERBANDEN
GROOT IN 

NOVEX IS HET JUISTE ALTERNATIEF! 

                  Snow Speed LT      -     Snow Speed 3

Bandenservice Maco   -   Heiken 3A   -   B 2960 Brecht   -   Tel : 03 / 313 54 55  Bandenservice Maco  |  Heiken 3A te Brecht  |  03/313.54.55  |  info@maco.be     www.maco.be

Klaar voor de  winter?

Bij aankoop van een 
Thule dakko� er uit 
de Vectorreeks of een 
Limited Edition: 
GRATIS GO PACK set 
t.w.v. 199 euro

Bij aankoop van 
een Thule dakko� er 
uit de Motionreeks: 
GRATIS SKITAS OF 
SNOWBOARDTAS 
(zolang de voorraad strekt)

WINTERACTIET h e  b e s t  a l t e r n a t i ve

www.novexbanden.nl

WINTERBANDEN
GROOT IN 

NOVEX IS HET JUISTE ALTERNATIEF! 

                  Snow Speed LT      -     Snow Speed 3

Bandenservice Maco   -   Heiken 3A   -   B 2960 Brecht   -   Tel : 03 / 313 54 55  

Actie geldig van 1/12/2019 tot 29/02/2020
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Bosduinstraat 51, Wuustwezel  
03-4256091 
info@ecoflames.be
www.ecoflames.be

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

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

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

Grote keuze 
kwaliteitsmerken zoals:
- Dru
- Faber
- Spartherm
- Dik geurts
- Lotus
- Hergom
- Rika

Dé haard 
voor jouw 
huis!

Wij bieden een complete 
service, inclusief 
installatie en onderhoud!

Bij Ecoflames kunt u 
terecht voor alle types 
kachels.  
Wij verkopen o.a. 
pelletkachels, houtkachels 
en -haarden, gashaarden 
en -kachels en elektrische 
sfeerverwarming.



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
EINDREDACTIE Floortje Thieleman 
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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/DECEMBER

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,

Kunnen jullie er ook zo van genieten, die heerlijke december maand? 
Buiten mag het dan misschien wat koud zijn, binnen is het een en al 
warmte wat de klok slaat. De feestdagen staan weer voor de deur, 
een tijd die de meeste mensen – net als wij zelf – doorbrengen met 
degenen die ze liefhebben. Samen op de bank genieten van een 
mooie kerstfilm, of een heerlijke winterse wandeling maken.
Wat ons betreft kunnen die dagen niet lang genoeg duren...

Maar december is meer dan alleen de maand van Kerstmis, het is 
bijvoorbeeld ook de maand van WereldLichtjesDag. En voor 
ondernemers is het ook gewoon een maand waarin weer (keihard) 
gewerkt moet worden. Nog even snel die laatste meters maken voor 
ze vol frisse moed aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Zo ook Fer 
Fou creatie - decoratie en De Godevaart die je maar al te graag wat 
meer vertellen over hun werkzaamheden. Je leest er verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist meer over.

Voor nu rest ons nog slechts één ding: al onze lezers ontzettend fijne 
feestdagen en alvast een heel bruisend 2020 toewensen. Geniet van 
deze feestelijke maand, geniet van alle mensen om je heen en – niet 
te vergeten – geniet van dit mooie magazine!

Tot volgend jaar,
Manuela Kolkman

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Kapellen Bruist en De Kempen Bruist.Inhoud
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Het leukste aan

BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN

DE VOORPRET

Hoewel Kerstmis maar 
twee dagen duurt, 
staat vaak de hele 

maand december in 
het teken van 

gezelligheid, vrienden 
en familie. Weken 

voor kerst beginnen 
we al met de voorpret. 
We versieren ons huis, 

bedenken wat we 
gaan eten en gaan 

kerstshoppen. 
Heerlijk! Met deze tips 

geniet jij nog meer 
van die gezellige 

decembermaand.

BEGIN MET DE KERSTVERSIERING
Nu de dagen steeds korter worden, is het 
extra gezellig om het huis mooi te versieren. 
Zet wat extra kaarsjes neer, zet een klein 
kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je 
je huis stap voor stap in kerstsferen.

KIJK EEN KERSTFILM
Breng wat meer gezelligheid in de donkere 
dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!

MAAK EEN WINTERSE WANDELING
De winter in België is prachtig! Trek daarom een dikke jas aan en ga erop 
uit. Extra leuk is het als er sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer 
dan een winterse wandeling door de sneeuw?

GA AAN HET KERSTBAKKEN
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat recepten uit te 
proberen. Zo kun je iedereen verbazen met de allerlekkerste broodjes voor 
het kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van gezellig kerstkoekjes 
bakken met het hele gezin tot een heuse christmas cake. De heerlijke geur 
vanuit de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat wordt genieten!

Het leukste aan kerst BRUIST/LIFESTYLE

DE VOORPRET

dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!
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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!

GELDIG tijdens de  
maand december,
bij aankoop vanaf 75 euro.

Gelieve deze bon mee te nemen om te valideren 
bij aankoop (maximum 1 bon per persoon)

WAARDEBON 10 EURO

ST Y L I S H .  S O P H I ST I C AT E D .  S E X Y.

Lingerie Caress  |  Dr. Roosenplein 43, Brasschaat  |  03 651 86 17  |  www.caress.be

IN DECEMBER 
ZIJN WIJ 

EXTRA OPEN 
OP ZONDAG

stylish
sophisticated

sexy
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BRUIST

Wij pakken uit!
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. #NARCISSUS 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

NUDE GLAS
De ontwerpen 
zijn simpel,
maar prachtig 
door eenvoud. 
De mooie glazen, 
karaffen, kannen 
en oliefl esjes worden gemaakt van loodvrij kristal. Het glaswerk 
is hierdoor heel helder waardoor de kleuren van drank
goed tot hun recht komen. Er is zelfs al een keer glaswerk 
genomineerd voor de Duitse design awards. Nude is simple, 
simple is beautiful. Meer informatie op eu.nudeglass.com

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert de 

Marokkaanse Joshua - 

die zich voordoet als 

Israëliër - Klaas kennen, 

de koning van de Wallen.

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

tussen culturen.

win

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

DEENS DESIGN
Angulus staat voor kwaliteit en een 
tijdloos Scandinavisch design waarbij 
de fi t en comfort bovenaan staan. Ieder 
seizoen kenmerkt de collectie zich door 
de fi jnste leersoorten en duurzame 
materialen. Ook de crêpezool, gemaakt 
van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 
voor Angulus. 
www.angulus-schoenen.nl

van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

Daarnaast heeft MGC Derma aan al haar producten CBD 
toegevoegd, de nieuwste trend in de beauty-industrie. 

www.mgcderma.nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals SHOPPING/NEWS

Wij pakken uit!
IN DECEMBER

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.
#BODYWASH naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de Peach Blossom 
Smooting Body Wash.
Ruik ook in december het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
Wash van O’right.

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. #PREVIA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een cadeaubox met producten van Previa, speciaal voor krullend haar.
Behandeling voor 
krullend haar met 
verzorgende en 
conditionerende 
werking. Een extra 
dosis hydratatie en 
voeding in een 
formule die krullen 
niet verzwaart.

COMPLIMENTEN GEGARANDEERD! 
Colette Sol Shoes is een jong Nederlands label. Elk paar schoenen 
wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van exclusief leer. Een groot 

deel van de opbrengst gaat naar de Colette Sol Foundation die 
verschillende vrouwenprojecten ondersteunt. www.colettesol.com

 van België Bruist en van de glossy 

het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
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Huur wat extra koelte

De voordelen zijn:  
- werkt op 220V netstroom  
- kan vervoerd worden met rijbewijs B  
- geen gedoe met plaatsgebrek in uw 
 eigen koelkast  
- voorzien van binnenverlichting
- geen gedoe met mini-koelboxen 
 
Heb je geen trekhaak, dan bieden wij  
de service om onze koelwagen te leveren 
mits in overleg.

Hoeveel dagen kan je  
deze huren?  
Je kan deze per dag, per weekend,  
per midweek, per week, per maand 
of zelfs langdurig huren.
Voor langere periodes wordt er een 
passende offerte opgemaakt.

Vanaf nu beschikken wij over  
2 koelaanhangwagens.  
Namelijk 2 formaten: een van 7 m³ 
en een van 5,25 m³.
Mochten er toch nog vragen  
zijn, aarzel dan niet ons te 
contacteren!

Ideaal voor allerlei privéfeesten, 
zoals een BBQ, party, 
huwelijksfeest, recepties, tuinfeest, 
communie- of lentefeest, jubileum, 
verjaardagspartij, doopfeest  
of babyborrel en voor 
evenementen en braderijen.

Rekken  

zijn vanaf  

nu ook 

verkrijgbaar!

Koel Rent
Steenovenstraat 56, Berendrecht 
0468 288 296
info@koelrent.be
www.koelrent.be

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

www.brasserie-ciconia.be

Cava of fruitsap
Tataki van tonijn met kroepoek van sepia

Openingsbuffet show cooking vanaf 13 uur

Voorgerechten

Zeeuwse oesters -  
met espuma van Gin & Tonic of gegratineerd met 
knolselder
Assortiment wild tapas -  
met de Berkel versneden ravioli van boschampignons 
en filet d'Anvers
Roerei - met zalm
Assortiment brood – salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerechten

Kalfsfilet - met jus natuur en schorseneren
Bouillabaise - met gebakken vis en garnituur
Stoofpotje van hert - met wintergarnituur

Verrassingsdessert

FEESTMENU
59 euro

Amuse van de Chef
Duo van wildham, dolce zero 
en focaccia met topping van 

tomatenpistou 
OF

Geroosterde brioche toast met 
gerookte paling, jonge spinazie en 

ganzenlever

Hertenkalffilet fine Champagne met 
wintergarnituur

OF
Duo van griet en open ravioli met 

verse langoustines

Verassing van onze chef

Nieuwjaarsbrunch

 - met wintergarnituur

Reserveer nu om te genieten van ons heerlijke menu!

Woensdag 1 januari 2020
Ontvangst vanaf 12 uur

Prijs Menu: € 55,00
Prijs menu met aperitief: € 60,00

Ook Kerstavond 24/12 zijn wij geopend! 
Voor reservatie: www.brasserie-ciconia.be - 03/658 10 19

............ Tijdens de brunch is koffie en thee inbegrepen ...............
Prijs € 39,00 pp. • Prijs kinderen (tot 12 jr) € 25,00
Reserveer tijdig 03/658 10 19 • info@brasserie-ciconia.be of via Resengo
Kerstavond en kerstdag zijn wij geopend; 26/12 t/m 31/12 gesloten!
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DITJES/DATJES

 De M is de meest verkochte chocoladeletter. 
    Elke 2e zondag van december is het WereldLichtjesDag. 
  Over de hele wereld steken mensen om 19.00 uur
 kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
Op het eerste brood hoort poedersuiker, op het andere niet.
  December is de maand van feestjes, gezelligheid 
     én huwelijksaanzoeken! De meeste aanzoeken worden 
    in deze maand gedaan.
   Kerst is de beste tijd om te pieken.
Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op
 eerste kerstdag moest werken. De volgende dag waren ze vrij 
en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is 
   het kerstpakket ontstaan.
 De ultieme kerstverlichting is natuurlijk
    gewoon een sterrenhemel.

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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Wij zijn De Gele Flamingo, een online 
baby en kids concept store die bestaat 
uit een leuk team van mama’s. Bij ons 
vind je de grote merken, maar we willen 
je vooral inspireren en onderdompelen 
in unieke producten, organische kleding 
en hippe musthaves. Vergeet ook zeker 
het ruime aanbod houten speelgoed niet. 
Een geboortelijst bij ons aanmaken doe 
je makkelijk zelf online. 

Gewoon vanuit je luie zetel producten 
toevoegen en verwijderen. Heb je toch 
graag wat extra advies? Maak dan zeker 
een afspraak in onze showroom. Bij het 
samenstellen van je geboortelijst delen 
we dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krijgt bij het zien van je lijst en een nog 
blijer gevoel wanneer al die pakjes thuis 
geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij afsluit

Beheer je lijst 
makkelijk zelf

geen 
aankoopverplichting

JOUW ONLINE 
GEBOORTELIJST

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT - TRIXIE - BABYLONIA 
KONGES SLØJD - STOKKE  
BABYBJÖRN - CAM CAM  
COCO & PINE - JELLYCAT

 JOLLEIN - TIMBOO - ERGOBABY 
LIEWOOD - KID ‘S CONCEPT 

ZWANGER?

SPRING DAN ZEKER EENS 
BINNEN OM JE GRATIS ‘PREGGO’ 

GOODIEBAG AF TE HALEN 
AAN ONS MAGAZIJN

MA - VR VAN 9U TOT 17U
ZA OP AFSPRAAK

+32 468 45 31 51
GEBOORTELIJST@DEGELEFLAMINGO.COM

RUITERIJSCHOOL 14
2930 BRASSCHAAT

Flamingo?
Wij zijn De Gele Flamingo, een online 
baby en kids concept store die bestaat 
uit een leuk team van mama’s. Bij ons 
vind je de grote merken, maar we willen 
je vooral inspireren en onderdompelen 
in unieke producten, organische kleding 
en hippe musthaves. Vergeet ook zeker 
het ruime aanbod houten speelgoed niet. 
Een geboortelijst bij ons aanmaken doe 
je makkelijk zelf online. 

Gewoon vanuit je luie zetel producten 
toevoegen en verwijderen. Heb je toch 
graag wat extra advies? Maak dan zeker 
een afspraak in onze showroom. Bij het 
samenstellen van je geboortelijst delen 
we dan graag onze eigen ervaringen. 
Ons doel is dat je een happy gevoel 
krijgt bij het zien van je lijst en een nog 
blijer gevoel wanneer al die pakjes thuis 
geleverd worden!DE GELE 

FLAMINGO

Gratis verzending 
van jullie cadeautjes

10% cadeau bij afsluit

Beheer je lijst 
makkelijk zelf

geen 
aankoopverplichting

JOUW ONLINE 
GEBOORTELIJST

WWW.DEGELEFLAMINGO.COM

Why go 

AVENT - TRIXIE - BABYLONIA 
KONGES SLØJD - STOKKE  
BABYBJÖRN - CAM CAM  
COCO & PINE - JELLYCAT

 JOLLEIN - TIMBOO - ERGOBABY 
LIEWOOD - KID ‘S CONCEPT 

ZWANGER?

SPRING DAN ZEKER EENS 
BINNEN OM JE GRATIS ‘PREGGO’ 

GOODIEBAG AF TE HALEN 
AAN ONS MAGAZIJN

MA - VR VAN 9U TOT 17U
ZA OP AFSPRAAK

+32 468 45 31 51
GEBOORTELIJST@DEGELEFLAMINGO.COM

RUITERIJSCHOOL 14
2930 BRASSCHAAT

Flamingo?



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-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

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

D De losbandige en soms wat humeurige Kate 
(Emilia Clarke) is niet tevreden over haar 
leven. Ze werkt als elf in een kerstwinkel die 
het hele jaar door open is. Tom (Henry 
Golding) lijkt te mooi om waar te zijn als hij 
haar leven binnen komt lopen en hij door de 
muur die Kate om zich heen gebouwd heeft 
heen lijkt te breken. Terwijl Londen zich 
klaarmaakt voor de mooiste tijd van het jaar, 
lijkt niks goed te gaan voor deze twee, maar 
soms moet je gewoon naar je hart luisteren... 
en een beetje ‘faith’ hebben. De muziek van 
George Michael en Wham! is prominent 
aanwezig in deze fi lm. LAST CHRISTMAS 
draait nu in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
LAST CHRISTMAS

Winter in Antwerpen is magisch, 
maar dit jaar voel je de magie nog 
meer dan vorige jaren. Op de Grote 
Markt geraak je onder de indruk 
van de mooi versierde kerstboom, 
het winters uitgelichte stadhuis, de 
prachtig verlichte gildenhuizen en 
natuurlijk de feeërieke, hangende 
wintertuin, met zijn honderden 
fonkelende lichtjes. Op de Hand-
schoenmarkt voor de kathedraal ligt 
een magisch winterbos. Op de 
Groenplaats staat de ijspiste met 
een doorzichtig dak met sterren-
hemel. En in de Kindertuin op het 
Steenplein halen de allerkleinsten 
hun hartje op.
7 december ’19 t/m 5 januari ’20
www.visitantwerpen.be/nl/events-
expos/winter-in-antwerpen-nl

 AGJE UIT
WINTER IN 
ANTWERPEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
doorheb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

Een mooie engezonde huid
IDUN MINERALS
100% puur gezuiverde minerale, geschikt voor de 
gevoelige huid!
Idun Minerals is in Zweden ontwikkeld door een team 
van wetenschappers en huidexperts. Het is een full 
colour make-uplijn op basis van zuivere minerale 
formules. De producten bevatten de zuiverste en 
schoonste ingredienten om de huid er gezond uit 
te laten zien. De lijn bevat producten voor gezicht, 
ogen, lippen en nagellak. Het bevat ook een volledig 
assortiment make-uppenselen en een penseelreiniger. 
Ontdek de pure schoonheid van Idun Minerals.

Bij ons huidverbeterend concept, past enkel en 
alleen het beste voor de huid. Daarom werken wij 
samen met:

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
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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.

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 verfi jnde gebak.

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

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

Geniet van een 
zoete Kerst

Kerstmis komt er weer aan en daarbij ook 
de tijd van het gezellig tafelen met vrienden 
en familie. Sluit u graag klassiek af met een 
heerlijke kerststronk, kiest u voor een stijlvol 
dessertglaasje of geniet u liever van onze 
vaste toppers? Nieuw dit jaar zijn onze verse 
ijstaarten. Kies voor een feestelijke sneeuwman, 
of een heerlijke koffi ebûche.
We hebben ook verschillende soorten roomijs 
en sorbet apart verkrijgbaar, alsook verrassende 
toppings. Met een suiker-, lactose-, of glutenvrij 
dieet, kunnen we eveneens een feestelijk 
dessertje voorzien. 
We hebben ook een ruim gamma aan 
relatiegeschenken, van onze 'Godiva' pralines 
tot onze eigen gemaakte bokkenpootjes en 
dessertkoekjes.

Wij wensen u alvast een hartverwarmende 
eindejaarsperiode, en hopen u te mogen 
verwelkomen in onze winkel te ‘Patio Donk’!
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THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL

THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
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1. Flowerbomb Eau de Parfum Limited Edition Christmas 2019, € 124,-  www.douglas.nl 
2. Kneipp Beauty Geheim douche foam, € 8,49  www.kneipp.com 

3. Le Male Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, € 92,35  www.douglas.nl 
4. Crème de Corps Whipped van Kiehls, € 16,-  www.kiehls.be 

 5. False lashes all the jingle ladies van essence, € 2,99  www.essence.eu
6. Palette Only You van Ici Paris, € 10,95  www.iciparisxl.be

BEAUTY/NEWS

days!Golden December is zo’n maand met een gouden 
randje. De maand van glitter & glamour, 

gezellige feestjes en cadeaus. Maar oh jee, wat 
moeten we dit jaar weer geven? Get inspired!

10

11

12

9
8

7

7. Cellglow Luminous Tint Concentrate van Helena Rubinstein, € 119,99  www.iciparisxl.be
8. Ambiance Trigger Pomander 500 ml, € 59,- van Zenology  www.zenology.com

9. Time Hand Cream van Ici Paris, € 5,55  www.iciparisxl.be
10. Soap & Glory Make Your Smooth Box van Boots, € 5,99  www.boots.com

11. Festive Bauble van Molton Brown, € 18,-  www.babassu.nl  
12. Palet Goldenland van Guerlain, € 78,-  www.guerlain.com



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

Joaillerie

Laserontharing
VOELBAAR ZACHTE HUID,

VRIJ VAN ONGEWENSTE HAARGROEI
Nooit meer waxen of scheren.

Zorgeloos naar het strand.

Soprano ICE is de meest complete en
effectieve oplossing voor laserontharen die op

dit moment beschikbaar is.
Deze Alma diode laser is geschikt voor alle

huidtinten en haartypes en maakt het mogelijk
om zelfs tijdens de zomermaanden  

te behandelen.
Ook de zongebruinde huid kan  

behandeld worden.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis
testsessie, en geniet van onze promo's!

- Benen, incl. knie: € 195,- + gratis oksels
- Oksels, 3 beurten + 1 gratis € 75,- per beurt

OPENDEURDAG  
7 december 2019 van 11:00 tot 16:00

Beautycenter Chamyr
Dit topadres garandeert u welbevinden en harmonie 
voor lichaam en geest. We presenteren u de excellente 
BABOR verzorgingssystemen met een maximum aan 
service en in een ontspannen sfeer. Wij zijn 8 jaar 
geleden gestart met het merk BABOR omdat het op 
gebied van anti-aging veel te bieden heeft. Zij werken 
met de beste producten en apparatuur.

Maak een afspraak en ervaar daarbij de totale  
werking van de BABOR methode. Meer info over al 
onze behandelingen op www.chamyr.be.

Nieuwdreef 2, 2170 merksem
+32(0)36454089  |  www.chamyr.be

Meer dan 30 jaar ervaring!

- Cryoline
- Permanente make-up
- Microblading
- Wimper extensions
- Wimperlifting
- Spraytanning
- Nagelstudio

- Needling
- Microdermabrasie
- Fruitzuurbehandeling
- Spotreducer
- Anti-aging
- Huidanalyse
- Micro pulsed plasma

DE BESTE ZORG
VOOR UW UITERLIJK

€ 10,- 

korting 

bij een Dokter Pro 

behandeling!
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BRUISENDE/ZAKEN

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Geef een waardig en  uniek afscheid
Een overlijden komt altijd 
onverwacht. Afscheid nemen is niet 
eenvoudig. In deze moeilijke tijden 
staan wij je bij en verzorgen de 
uitvaart van je geliefde of familielid. 
We garanderen een persoonlijke 
aanpak en komen tot bij je thuis 
indien gewenst.

UW VERDRIET, ONZE ZORG
“Alles draait om zorg bij een uitvaart. Wij kiezen dan ook heel bewust 
voor de benaming uitvaartzorg. Wij nemen je zorgen over en helpen bij 
het opstellen van de ceremonie, het regelen van de uitvaart en de muziek 
en het kiezen van een locatie voor de ko�ietafel. Hierbij kan je naast de 
traditionele en klassieke stijlen ook kiezen voor een modernere manier.

Het rouwproces komt voor ons op de eerste plaats bij het heengaan van 
een geliefde. Om de familie van de overledene dit in alle rust te laten 
verwerken, nemen wij alle administratieve en financiële zaken van jou 
over; het opzeggen van je water-, elektriciteit-, telefoonabonnementen enz. 
We zijn ook dag en nacht bereikbaar om je vragen te beantwoorden en de 
beste hulp te verlenen.”

EIGEN MANIER
“Elke familie verwerkt een overlijden op haar eigen manier. Wij geloven 
sterk dat alles kan en mag wanneer men afscheid neemt van een geliefde. 
Zo is het mogelijk om een plechtigheid thuis of op eender welke locatie 
te laten doorgaan. Je kan ook kiezen voor een biologisch afbreekbare urn 
zodat deze kan uitgroeien tot plant of boom.  
Ons professioneel team hee� zowel mannen als vrouwen als dragers/
draagsters. De keuze ligt echter volledig bij jullie. Het is ook mogelijk dat 
je zelf de kist of urn mee wil begeleiden. Alles moet mogelijk zijn om het 
afscheid op een eigen persoonlijke manier te verwezenlijken.”

Contacteer ons gerust voor vrijblijvende informatie over alles 
wat met een uitvaart te maken hee�.

Wij kiezen heel bewust voor de 
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de 
belangrijkste eigenschap hoort te zijn 
van een uitvaartondernemer. Bij ons 
staat dit centraal. 

Alles draait om zorg.  
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met  
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen u 
begeleiden in dit proces om op een 
hele mooie en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dierbare.

Want uw verdriet is onze zorg!

Wist je dat?

Ook als u reeds van een 
uitvaartverzekering geniet, 
u steeds vrije keuze van 
begrafenisondernemer hee�.
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STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

SHOPPEN
SHOPPING STADSFEESTZAAL
ligt midden op de Meir, de 
Champs Elysées van Antwerpen. 
De vroegere Stadsfeestzaal, een 
eclectische ontwerp uit 1905, 
was vroeger populair voor 
feesten, tentoonstellingen en 
beurzen. Generaties jongeren 
ontvingen hier hun diploma 
van het stedelijk onderwijs. 
Na een brand zijn in 2004 de 
glazen koepel met bladgoud, 
mozaïeken, eiken parketvloer 
en andere oorspronkelijke 
elementen hersteld in hun 
oude glorie. Sinds 2007 kan 
het publiek naar hartenlust 
winkelen in een veertigtal 
winkels op 20 500 m2.
www.stadsfeestzaal.com

Wil je deze winter een leuk dagje weg in de buurt?
Denk aan Antwerpen! De stad heeft een gigantisch aanbod 
aan stijlvolle modewinkels, bijzondere musea, architectuur, 

heerlijke restaurants en gezellige barretjes. Laat het 
betoverende Antwerpen je ook deze winter weer verbazen!

GROTE MARKT  Het laatmiddeleeuwse stadhuis en de gildehuizen 
vormen een van de mooiste bezienswaardigheden van Antwerpen. De 

driehoekige Grote Markt geeft direct de grandeur weer van Antwerpen in haar 
gouden 16e en 17e eeuw. In het midden staat een bronzen fonteinbeeld van 

stadsheld Brabo die de hand van de reus Antigoon in de Schelde werpt.

Een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld:
Het Rubenshuis. Peter Paul Rubens was schilder, verzamelde 
kunst, ontwierp zijn eigen huis en wist ook nog eens alles over 

wetenschap. Bekijk topstukken van zijn hand en dwaal door de 
sprookjesachtige tuin van dit stadspaleis in hartje Antwerpen. 

Ook in de Onze Lieve Vrouwekathedraal is zijn werk te zien.
Wapper 9-11, ww.rubenshuis.be

HET RUBENSHUIS

Beleef de kerstsfeer in deze prachtige stad

Antwerpen

STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

MUSEUM AAN 
DE STROOM

Midden op het water, in de kleine 
jachthaven die de Antwerpenaren 

‘t Eilandje noemen, torent het MAS uit 
boven Antwerpen. In het rode gebouw is 

op elke verdieping een apart museum. 
Wanneer je helemaal naar boven gaat, 

(panorama vrij toegankelijk), kijk je 
uit over heel Antwerpen. www.mas.be 

ANTWERPEN/BRUIST

Waarom je tijdens Oud en Nieuw in Antwerpen moet zijn? 
Stel je voor dat je uitkijkt over de Schelde. Achter je zie je de 

mooie oude gebouwen van de stad, zoals de Onze Lieve Vrouwe 
Kathedraal op de Groenplaats. Het aftellen is begonnen.
Precies om middernacht schieten vuurpijlen de lucht in. 

De pijlen komen tot ontploffi ng boven het rustig kabbelende 
water van de Schelde. Mooie gouden regens dalen neer. 

Vanaf de kade barst de menigte los in een vrolijk gejuich. 
Oud en Nieuw in Antwerpen is absoluut de moeite waard!

VIER OUD EN NIEUW

BIERTJE?
De Belgische bieren zijn wereld-
beroemd en Antwerpen is een 
uitstekende plek om je erin te 
verdiepen. Een Bolleke De Koninck 
is het lokale bier bij uitstek en is 
verkrijgbaar in bijna elk café in de 
stad. De brouwerij bevindt zich nog 
steeds in de stad en heeft bovendien een 
belevingscentrum waar je het verhaal van 
de brouwerij kan horen, zien én proeven. 
De plezantste tour van heel ’t Stad! 
www.dekoninck.be

Antwerpen

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Neem eens 
een kijkje op onze website.
Op www.belgiebruist.be 
vind je alle magazines uit 
onze Belgische regio’s.

België en Spanje. Neem eens 

BELGIË DECEMBER 2019 WWW.BELGIEBRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!

Vier deze

      met Bruist
feestmaand

Met leuke
cadeautips en 
Bruist Deals
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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!HAMAM VOET EN BEEN
Geniet van uw wellnessmoment en ervaar dit ritueel 
met al uw zintuigen. Een hamam staat in het teken 
van warmte, water, reiniging en ontspanning.
Uw voeten worden verwend met een voetbad, 
reiniging, scrub, kleipakking en massage. Dit alles met 
hoogwaardige natuurlijke producten. U voelt zich erna 
als herboren!

Uw wellnessmoment

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

Manicure - Nailstyling
Pedicure - medische pedicure

NIEUW: Gelaatsverzorging

TIP VOOR DE FEESTDAGEN: 
GESCHENKBON!

feestdagen
Bruist wenst alle

lezers fi jne Bruist wenst
alle lezers

fi jne

feestdagenfeestdagen

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

sterrenhemel
De ultieme

kerstverlichting is
natuurlijk een

kerstcadeau
Aandacht

is het 
allermooiste



Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat  |  03/337.15.44    brasschaat@vanopstal-vanboxel.be Zorg op maat, 
precies hoe jij 
het wil. En dat 
bij jou thuis!

Zorg 
op 
maat

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

Met een enthousiast team van 42 verpleegkundigen en zorgkundigen 
staan wij elke dag voor je klaar. Wij bieden thuisverpleging, poetshulp 
en ondersteunen mensen op leeftijd na een operatie of bij een 
slepende ziekte. Dit laatste is via ons dienstenchequesysteem zeer 
betaalbaar. Wij bieden ook vervoer voor 60-plussers via ons  
dienstenchequestysteem. Personenalarm gaat ook via ons, maar is 
niet via dienstencheques.

Voor meer uitleg en/of informatie kun je ons bellen om een 
afspraak te maken. Je hoeft je huis niet te verlaten, want wij 
komen gewoon naar jou!

De data van onze prikkelavonden 
staan vermeld op de website.

De Prikkelavond is gratis,
inschrijven is verplicht via: 
Edgard@ilovemyjob.be 
www.ilovemyjob.be/kalender 
of bel 0475/67 98 72

Loopbaanbegeleiding bij ‘I Love my job’
Weet waar je goed in bent en weet wat je wil

Welkom bij onze prikkelavonden in de Torteltuin, tegenover 
Grensstraat 45 Essen. Van 19.30 uur tot 21.00 uur (napraten kan)

Het voelt heerlijk als je glashelder weet:

waar je goed in bent en welke activiteiten je energie geven
in welke werkcontext je goed functioneert
hoe je op je huidige job overlegt over je dromen en je plannen

maak kennis met onze unieke aanpak
krijg meer inzicht in jouw talenten en in wat jij echt wil
stel al je vragen

De data van onze prikkelavonden 

loopbaanbegeleiding
iets voor jou?

De loopbaancoaches van ‘I love my job’ helpen je om glasheldere antwoorden 
te vinden. Benieuwd om te weten hoe dat concreet in zijn werk gaat?

Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat 
03/337.15.44 

Ma t/m vr 06:30u tot 18:00u
Za van 07:00u tot 17:00u

Zon- & Feestdagen 07:00u tot 13:00u
Donderdag sluitingsdag

PRETTIGE FEESTDAGEN 
MET EEN LEKKER 
STUKJE GEBAK!



OUDJAARMENU 2019

WWW.VIEUX-DEPOT.BE

Tartaar van ‘Holstein’ rund met een lichte toets van sesam, 
gebakken Sint-Jacobsvrucht en tru�elmayonaise

***

Kroketje van rivierkree�jes, Bisque en slaatje met
Kalamansi dressing

***

Tarbotfilet ‘Dugléré’ met grijze garnaaltjes,  
kort gegaarde trostomaat en gevulde aardappeltjes met 

mousseline van prei
of

Filet van hertenkalf
Pastinaak en knolselder, gekarameliseerd witloof, 

boschampignons en wildsaus

***

Chocolade fantasie
Chocolade mousse met Oreokoekjes en koraalbiscuit

Prijs: 58€
Met aangepast drankenarrangement: 83€

Reserveer voor 20/11/2019 en we zorgen 
voor een leuk extraatje!

Vanaf 22h danst u het nieuwe jaar in  
met onze DJ

Reserveren kan via: info@vieux-depot.be

LOOKING/GOOD

Het einde van het jaar komt in zicht en de feestdagen staan 
voor de deur. Heerlijk, die gezellige avonden, maar het kan ook veel cadeau-, kleding- 

en make-upstress opleveren. Wij helpen je met een snelle feestelijke look.

GEZELLIG ETEN MET FAMILIE
Vier jij eerste kerstdag met een familiediner? Met 
een classic look zit je helemaal goed. Het ziet er 
mooi uit, maar is niet té opvallend. Geef je classic 
look een extra feestelijke touch met een Strobing 
Stick. Strobing is een vrij simpele techniek waarbij 
je highlighter aanbrengt op die delen van je gezicht 
waar het licht van nature op terechtkomt, zoals je 
jukbeenderen, neusbrug, kin en wenkbrauwbot. 

FEESTJE MET VRIENDEN
Bij tweede kerstdag hoort een feestje met vrienden. 
Je look mag iets spannender zijn dan op dag één. 
Ga bijvoorbeeld voor smokey eyes die je ogen extra 
laten opvallen. Gebruik hiervoor mooie oogschaduw 
met lichte en donkere tinten en vergeet ook de 
glitters niet!

HAPPY NEWYEAR PARTY 
Op oudjaarsavond maak je een statement met 
mooie donkere make-up. Denk hierbij aan een 
mooie lipstick in een diepe, donkere kleur. Wedden 
dat deze avond alle ogen op jou gericht zullen zijn?

Met deze tips zie jij er gegarandeerd op je allerbest 
uit tijdens de feestdagen. Welke look ga jij 
uitproberen?

Snelle look!feestelijke

4140



Kersttijd betekent koud onstuimig weer, gezellige avonden, sprankelende 
feestjes, de laatste dagen van het jaar, even tot rust komen en de batterijen 
opladen. Gun jezelf me-time op alle vlakken, van kop tot teen. Boek een 
ontspannende massage en huidverzorging, trakteer jezelf op een deugd-
doende pedicure, laat je nagels schitteren met nieuwe kleuren en zet je 
huid in de kijker met een ‘Ever Skin Glow’ behandeling. Zo ben je helemaal 
klaar voor betoverende feestdagen!

Boek snel een afspraak via onze website of kom langs in onze shop.
Bij ons vind je zeker een beauty-ful kerstcadeau voor jezelf en je liefsten!

V E R W E N  J E Z E L F  M E T  E E N

CHRISTMAS
BEAUTY-FUL

Turnhoutsebaan 322 I 2970 Schilde (Belgium) I +32-476-62-42-18
info@totalbeautysalon.be I www.totalbeautysalon.be

E X C E L L E N C E  I N  B E A U T Y !

TBS_advertentie_Kempen_Bruist.indd   2 15/11/2019   11:57

BEN JE PROFESSIONELE 
SCHOONHEIDSSPECIALIST(E) 

EN GEÏNTERESSEERD 
IN ONZE PRODUCTEN? 

Neem dan contact op met ons 
distributiecentrum 

Total Beauty Concept via 
info@totalbeautyconcept.be 

of bel naar 
+32-3-291-49-86

2017
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OP 2E KERSTDAG OM 20.00 UUR
IN HOLLAND CASINO BREDA

WIN EEN
KERSTDINER VOOR 4

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

KERSTMENU

Amuse van de ChefAmuse van de Chef

VoorgerechtVoorgerecht
Tonijn & Avocado

Tartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrèmeTartaar van tonijn met een spiraal van avocadocrème

Soep
Pompoen & WortelPompoen & Wortel

Cappuccino van pompoen met een schuim van winterwortelCappuccino van pompoen met een schuim van winterwortel

HoofdgerechtHoofdgerecht
Griet & Langoustine

 of 
Tournedos & CèpesTournedos & CèpesTournedos & Cèpes

Beide geserveerd met een bijpassend aardappel- en groentegarnituur

NagerechtNagerecht
Chocolade & KersenChocolade & Kersen

Grand Dessert van chocolade en kersenGrand Dessert van chocolade en kersenGrand Dessert van chocolade en kersen

€ 44,50 p.p.

Bel meteen om te reserveren: +31 (0) 76 525 11 00
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur (vol = vol).

Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 
geboortedatum uiterlijk 15 december 2019 naar bruist@hollandcasino.nl

De winnaar ontvangt via de e-mail persoonlijk bericht, over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 

18 jaar en geldige legitimatie.

Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en Stuur uw antwoord o.v.v. ‘’prijsvraag december’’ met uw naam en 
HET LIEFST VIER IK KERST MET….

HC_BRE_KERSTMENU_IS_ADV_BRUIST_SPREAD_2x162x162_v2.indd   3-4 07-11-19   14:19
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Restaurant Brasserie 't Koetshuis 
Oud Broek 2, 2940 Stabroek   

0032-3-6058485  |  www.brasserie-tkoetshuis.be

het WILDSEIZOEN  
is begonnen bij

BRASSERIE RESTAURANT ’T KOETSHUIS

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 
naam. Deze zaak draagt een mooie geschiedenis en 
dat weerspiegelt zich in de karaktervolle brasserie. 
Bovendien hangt er een gezellige sfeer, krijg je een zeer 
hartelijke ontvangst en bieden zij uitstekende service!

Zie je een bezoek aan ’t Koetshuis ook zitten? 
Bezoek de website voor meer informatie of loop 
eens gezellig binnen!

Alle dagen open vanaf 10.00 uur 

’t Koetshuis is – u raadde het al – een gerenommeerde 

“Wild is
onze 

specialiteit”

Bij Approaching Nature kunt u terecht voor 
gelaatsverzorging, massages, manicure, pedicure en 
ontharing. “Ik werk enkel met natuurlijke producten 
en geloof in de eenvoud en de puurheid van een 
goede verzorging”

Rainpharma ontwikkelde een natuurlijk en mild 
huidverzorgingsprogramma dat veilig en doeltreffend 
is voor élk huidtype.

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

Approaching 
Nature

Schoonheidsinstituut

Bij Approaching 
Nature wordt 
er gewerkt met 
Rainpharma, 
een 100% 
Belgisch merk 
met natuurlijke 
huidverzorging van 
de allerhoogste 
kwaliteit.

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

Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie  

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling
Armlift - Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Labiacorrectie

Betrouwbare en betaalbare neuscorrectie.
Voor meer info024 - 845 05 06

Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de 
neus verbeterd en op uw wensen afgestemd. Vaak is een 
kleine verandering van de neus al voldoende. Of het nu gaat 
om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of 
een neusverkleining, wij informeren u zo goed 
mogelijk over de verschillende mogelijkheden.

Neuscorrectie behandeling
Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek 
genoemd, is een chirurgische ingreep waarbij 
de plastisch chirurg delen van het benige 
kraakbeen gedeelte of delen van het 
tussenschot (septum) verandert om zo de 
neus meer in balans te brengen met de 
rest van het aangezicht.

Overweeg je een 
neuscorrectie?
De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn 
dat we korte wachttijden hebben, dat er een zeer 
gespecialiseerd team voor je klaar staat dat garant staat 
voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose en 
een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden 
en dat  je mee kunt beslissen in de planning.

Neem gerust contact op met een van onze consulentes 
voor het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos 
consult via 024 - 845 05 06 of door middel van ons 
contactformulier.

Neus-correctie?
De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit 
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder 
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor 
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

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

voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose en 
een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden 
en dat  je mee kunt beslissen in de planning.

voor het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos 
consult via 024 - 845 05 06 of door middel van ons 
contactformulier.

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

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Frans Straten



De term Big Five komt uit de tijd van de ‘big game’ jagers. 
Tot deze groep behoorden de vijf lastigste, grote wilde 
dieren om op te jagen. Tegenwoordig wordt er gelukkig 
vooral nog met de fotocamera op de dieren gejaagd. De 
Big Five bestaat uit de olifant, neushoorn, buffel, leeuw en 
luipaard en heeft de naam te danken aan de grootte en 
gevaarlijkheid van de dieren. 

Wildpark kiezen
De keuze voor het juiste wildpark is essentieel als je de 
Big Five wilt zien. Deze dieren zijn namelijk niet in alle 
wildparken aanwezig. Geloof ook niet zomaar alles wat 
reissites beloven. Prachtige accommodaties zijn leuk, 
maar geven geen garantie om de dieren te zien. Vanuit je 
accommodatie ga je met een safarivoertuig op pad om de 
dieren te zoeken. Doordat de dieren gewend zijn aan de 
auto’s kun je vaak heel dichtbij komen. 

Kies voor een gebied waar alle kampen en lodges actief 
betrokken worden bij het natuurbehoud en bescherming 
van de dieren. Om je kansen op het spotten van de Big 
Five te vergroten, boek je bij een organisatie waar rangers 

De Big Five zien tijdens een reis door Afrika, staat het ook op jouw bucketlist? Bij ons wel! 
Het kan echter knap lastig zijn om deze dieren in het wild tegen te komen. Wij hebben een 

aantal tips opgesteld om de kans te vergroten deze vijf dieren tegen te komen. 

Spot jij de Five?BigOlifant, buffel, neushoorn, luipaard en leeuw

Kristof Holidays helpt 
je graag met jouw reis.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

BEN JIJ AL 
OP SAFARI 
GEWEEST? 

en parkscouts in contact staan met het 
hoofdkwartier. Zij hebben een goede kijk 
op waar de dieren zich bevinden, wat de 
kans om ze tegen te komen fl ink vergroot. 

In de buurt van water
Vaak is de beste plek om de Big Five en 
andere wilde dieren te spotten in de buurt 
van water. Water is immers nodig om te 
overleven, vooral in de winter wanneer het 

BRUIST/REIZEN

Five?Big

schaars is. Ga daarom eens op zoek naar 
de dieren in de buurt van rivieren en 
waterpoelen. 

Zelfs met deze tips is er geen garantie dat 
je alle dieren van de Big Five gaat zien, 
maar de kans is wel stukken groter. 
En wanneer je dan echt oog in oog staat 
met een van deze wilde dieren, is dat een 
ervaring om nooit meer te vergeten!  



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 mogelijk willen beschermen 
tegen 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!

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

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

Jouw stijl, onze passie
Een brushing, een fris kleurtje, een klassiek 
of juist een heel trendy kapsel? Bij Kapsalon 
Barbette staan we voor je klaar. 

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

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

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

Retouches bij Retouches bij 
D'atelier Hasmik

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

Nu ook

Kom langs of  
maak een 
 afspraak.

Borduurwerk

5150



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

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

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

Hip & toegankelijk… met hoogwaardige menu’s
Funky eten in een luxueus, tijdloos kader, pal in het centrum van Antwerpen? 
Het kan in De Godevaart. Uitbater Jeremie Landweer staat er om bekend vaak uit te pakken 
met coole initiatieven, opzienbarende samenwerkingen en in het oog springende vernieuwingen 
en dat is ook nu niet anders. De kaart werd onlangs opnieuw vernieuwd en zowel het reguliere 
cliënteel als nieuwe bezoekers kunnen zomaar eens 19 (!) nieuwe gerechten ontdekken!

Dineren in een toprestaurant dat al heel wat accolades 
hee� binnengehaald, maar toch voldoende toegankelijk 
is: dat is de visie die De Godevaart. We hebben al vaak 
geschreven dat een hoogstaande, simpel ogende 
keuken aanbieden soms moeilijker is om te brengen 
dan schotels waar tientallen handelingen voor nodig 
zijn en dat is hier zeker ook het geval: de aantrekkelijke, 
laag geprijsde lunchmenu’s verhullen een 
hoogwaardige gastronomie.

Natuurlijk begint alles bij de ingrediënten en ook daar 
wordt enorm veel aandacht aan besteed: hier staat 
duidelijk een keukenteam met productkennis, dat kiest 
voor gezonde, seizoensgebonden ingrediënten. 

BINNENTUIN
Ook uitzonderlijk: de prachtige en uiterst gezellige 
binnentuin. Wanneer het wat kouder is, is het hier ook 
aangenaam toeven en worden er vaak voorzieningen 
getro�en om toch ook buiten een glaasje te kunnen 
drinken of het bestek op te nemen. Immers: de klant 
voldoende opties geven, dat is iets waar dit restaurant 
met stip voor getekend hee�.

CATERING
Nieuw is ook dat De Godevaart is begonnen met een eigen 
cateringdienst, De Godevaart Catering, die zowel in binnen- als 
buitenland actief is. Nu kan men dus tot buiten de landsgrenzen 
proeven van de gerechten die de chef van het restaurant naar 
buiten brengt! In België zijn De Godevaart Catering en Pur Sang 
actief in geweldige plaatsen als het trendy Felix Pakhuis en de 
indrukwekkende Bourla Schouwburg - locaties die je zeker eens 
moet ontdekken.

Sfeervol en voortre�elijk eten, breng ons een bezoek!

BRUISENDE/ZAKEN

Lunch voor
€ 29,50

(incl. voor- en 
hoofdgerecht)

3-gangen 
Gourmand 
menu voor  
€ 39,- p.p.

De Godevaart 
wenst u fijne 
feestdagen!

5352



December
Ram 21-03/20-04
Dankzij de vele successen die je hebt 
geboekt, zal december optimisme brengen. 
Maar houd in je achterhoofd dat je hart laten 
beslissen niet altijd de beste oplossing biedt.

Stier 21-04/20-05
Aan het eind van het jaar is het van groot 
belang dat je nadenkt over de dingen die je 
kan veranderen in het volgende jaar. Pas op, 
december kan een familieruzie brengen.

Tweelingen 21-05/20-06
De laatste maand van dit jaar brengt goede 
verandering. Je kan je verheugen op een 
prettige tijd met je familie, je liefje en je 
vrienden. Alle sterren schijnen op jou.

Kreeft 21-06/22-07
Aan het van het jaar zal elke Kreeft op zijn 
gezondheid moeten letten. Een actieve 
levensstijl helpt je in vorm te blijven en laat 
de stress uit je lijf los.   

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw is erg serieus, maar ook 
verantwoordelijk. Gebruik deze vaardigheden 
ook in je baan, waarmee je alles recht zet wat 
je in het verleden verkeerd hebt gedaan.

Maagd 23-08/22-09
December brengt je een periode van zelf-
refl ectie. Je zou een lijstje kunnen maken 
van je fouten en je successen en daarmee 
je doelen voor volgend jaar vaststellen.

Weegschaal 23-09/22-10
Dankzij je carrièresucces heb je echt het 
gevoel dat je rust verdient. Als je niet goed 
weet hoe je je vrije tijd moet besteden, ga 
dan lekker sporten of opruimen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt een realistische kijk op de wereld 
gedurende de maand december. Dit zou je 
kunnen tegenhouden in je spontaniteit. Wees 
niet bang om je serieuze masker af te nemen.

Boogschutter 23-11/21-12
Het is de moeite waard om terug te kijken op 
het afgelopen jaar. Verzamel kracht voor het 
komende jaar. Als je erover denkt om die 
grote stap te nemen, is de tijd er nu rijp voor.

Steenbok 22-12/20-01
De Steenbok heeft vaak de neiging om alles 
om hem heen onder controle te willen houden. 
Probeer in een goed daglicht te komen bij 
anderen door vriendelijk gedrag te tonen.

Waterman 21-01/19-02
December brengt harmonie in je persoonlijke 
leven en in je carrière, dus hoef je niet te 
wachten op verandering op deze gebieden. 
Verre familie kijkt uit naar jouw komst.

Vissen 20-02/20-03 
Je bent in een zeer goede bui in december. 
Dat maakt je goed gezelschap. Door je inzet 
is je carrière stabiel en heb je hier geen 
omkijken meer naar.

Boogschutter
Het is de 

moeite waard 
om terug te 
kijken op 

het afgelopen 
jaar.

HOROSCOOP
VERLOREN STRIJD

door PAUL BREES
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Met de steun van ‘Kom op tegen kanker’ start, 
speciaal om dit isolement te doorbreken, CASA 
CALLENTA, Catalaans voor WARM HUIS. Dit 
nieuwe initiatief wil uitgroeien tot een 
ontmoetingsruimte voor mensen met kanker, 
tijdens en na hun behandeling. Ook hun naasten 
of mantelzorgers zijn welkom.

De initiatiefnemers vonden bij vakantiehuis 
Bielebale, gelegen in een groene oase van rust in 
het park van Brasschaat, de juiste plaats, weg  
van het ziekenhuis. 

In dit warme huis, CASA CALLENTA, kan 
iedereen die te maken heeft met kanker, terecht 
voor een ontspannende of informatieve activiteit 
en een warm gesprek met gelijken. Alles 
ondersteund door vrijwilligers en professionelen. 
Een plek waar de menselijke warmte ervaren 
wordt. Dit is zo nodig is om een moeilijke periode 
in het leven een plaats te geven.

COLUMN/LUTGART SMEKENS

Bruisend Casa Callenta

Kom op tegen kanker en verschillende 
ziekenhuizen in de Noorderkempen verlenen 
hun volledige medewerking aan het project. 
CASA CALLENTA zal uitgroeien tot een open 
ontmoetingsruimte in de wijde regio ten 
noorden van Antwerpen.

Na kanker is het moeilijk de grote wereld weer 
in te stappen. Het vertrouwen is weg. Maar 
het is nodig de draad weer op te nemen, 
samen fijne dingen te doen en begrepen te 
worden.

Kijk voor meer informatie op:
www.casacallenta.be

Neem zeker contact of kom eens langs:
casacallenta@bielebale.be of 03/653.52.74

Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk

Vele mensen met kanker voelen zich tijdens het ziekteproces verloren en 
in een cocon. Fysiek en mentaal kan je niet meer mee met de omgeving.
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COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis, kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

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

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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SNEEUW, EEN SPROOKJESACHTIGE SETTING en een authentieke kerstsfeer, wat wil je 
nog meer zou je zeggen. Overdag leef je je uit op de pistes, ’s avonds eet je je kerstdiner in 
een van de vele sfeervol aangeklede restaurants of misschien wel in je eigen skihut of 
appartement. Je hoeft immers niet met alle tradities te breken als je tijdens de kerstdagen 
richting de sneeuw vertrekt. Een eigen kerstdiner bereiden (of misschien zelfs wel 
gourmetten) kan natuurlijk ook als je dat wilt.

MOCHT JE DIT JAAR INDERDAAD VOOR EEN WITTE KERST naar Oostenrijk vertrekken, 
dan is het misschien wel leuk om wat te weten over de typisch Oostenrijkse kerst tradities... 
Die zijn er namelijk volop aangezien het merendeel van de Oostenrijkers katholiek is en nog 
veel waarde hecht aan het kerstfeest. Daarom zul je in het hele land ook tal van kerst-
markten tegenkomen en merken dat de nachtdienst op kerstavond druk wordt bezocht.

VERWACHT OVERIGENS GEEN KERSTMAN op elke hoek 
van de straat, die kennen ze hier namelijk offi cieel niet – 
behalve dan de Kerstman die is ‘overgewaaid’ vanuit 
Amerika. Kerstcadeautjes, inclusief de kerstboom, worden 
volgens de overlevering dan ook door iemand anders 
stiekem gebracht, namelijk door het Christuskind. Leuk om 
te weten als je je kerst toch een beetje in Oostenrijkse stijl 
wilt vieren.

EEN TYPISCH OOSTENRIJKSE LEKKERNIJ DIE JE ONDER 
ANDERE VEEL TIJDENS DE KERSTDAGEN ZIET, IS HET 
LEBKUCHENHERTZ. ZEKER PROEVEN DUS!

Wil je de garantie op een witte kerst, blijf dan niet thuis in Nederland, maar trakteer 
jezelf op een reisje naar de sneeuw. Naar Oostenrijk om precies te zijn, een land 
dat alles te bieden heeft wat je je tijdens de kerstdagen maar kunt wensen.

Kerst in de
BRUIST/LIFESTYLEsneeuw...Kerst in de
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SCHILDER 
NODIG?
Bel 0494-875055 of mail naar 
Gotink.jens1@hotmail.com

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT JENS PROFESSIONEEL 
SCHILDERWERK 
DÉ OPLOSSING!

Nieuwbouw, renovatie of opfrissen?
Bij ons bent u aan het juiste adres

• De winter is de ideale periode voor uw binnen 
schilderwerken

• Wij adviseren u over kleuren en 
verftechnieken om zo aan al uw wensen 
te voldoen

• Er wordt gebruikt gemaakt van de beste 
materialen en verfsoorten zodat u weer jaren 
zorgeloos kunt genieten van uw interieur

• We staan er voor gekend om zeer 
punctueel te zijn

 

Jens Professioneel Schilderwerk voor 
interieur en exterieur tot in de kleinste details!

Wil je weten wat Jens voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 0494-875055.

Wilt u een totale verandering van uw 
interieur of alleen een goeie afwerking 
voor uw muren en plafonds, ik geef u 
advies op maat!

Wij voeren ook behangwerk uit!
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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.

Vanaf 9 december alle dagen geopend! (behalve1e kerstdag)


Brasschaat-centrum 

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

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

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

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

De beste steak ter wereld bij

65



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je doet met de tijd 
die je is gegeven. Wijze uitspraak van Gandalf (Lord of the Rings). 
Hoeveel zomers heb je nog te gaan? Hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met aandacht over na te 
denken. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Het is dus van belang 
hoe jij ermee omgaat. En onthoud: dit leven heeft een deadline. 
Je toekomst wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com
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2019 is bijna voorbij. Wat heb jij gedaan dit jaar? 
Wat heb jij gedaan met je tijd? Het is niet dat je 
te weinig tijd hebt. Misschien weet je er niet 
goed mee om te gaan. Misschien kun je geen 
prioriteiten stellen, kun je niet de juiste keuzes 
maken, durf je geen ‘nee’ te zeggen. 

Wat heb jij
 gedaan
    met je tijd?

Michael  Pilarczyk

Grace Spiegel vertaalt de bewondering voor de schilderkunst van de 17e eeuw naar het heden. 
Haar werk is mede geïnspireerd door haar jeugd waarin kunst en antiek uit Azië een belangrijke rol 
speelden. Hierdoor ontwikkelde ze een bijzondere schilderstijl.

Kunstenares Grace Spiegel  |  Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (alleen op afspraak)
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel_paintings

Betoverende oriëntaalse gezichtjes
 en stillevens

Duidelijke eigen stijl
Grace schildert met olieverf op basis van uitsluitend natuurlijke 
grondstoffen in zes basiskleuren: wit, zwart, oker, bruin, blauw 
en rood. In mei 2019 reisde ze naar Venetië waar ze meer 
hoogwaardige pigmenten speciaal voor haar liet mengen. Uit 
deze combinatie ontstaan verfi jnde tonen die Grace gebruikt 
om magie op het schilderslinnen te laten ontstaan. 

De duidelijke eigen stijl van Grace draait om expressie, 
schoonheid en haar unieke kleurgebruik. Geïnspireerd door 
warme jeugdherinneringen en een verzameling Aziatische 
objecten ontstaan intieme en dromerige portretten van 
Aziatische meisjes en soms stillevens. Het schilderen van deze 
niet-bestaande oriëntaalse gezichtjes blijft Grace inspireren. 
“Het komt uit mijn ziel.”

“Aziatische 

vrouwengezichten 

hebben iets sereens, 

ongrijpbaars en 

exotisch, anders dan 

in onze gejaagde 

westerse wereld.”
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GaastraShop nu 
online

met 30% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 30%
PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T
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Scilla  |  Turnhoutsebaan 131, Schilde
+32 3 383 15 47  |  info@scilla-delicatessen.be

www.scilla-delicatessen.be

Lekkernijen 
voor de 
feestdagen!
Wij voorzien u van een heerlijke 
kaasschotel, koude schotels, 
kreeft, vleesfondue en gourmet 
(nieuw dit jaar) ook kaasfondue 
en raclette. 

Tussen 24 december en 
1 januari zijn wij bijna elke 
dag geopend om u de beste 
service te bieden tijdens de 
feestdagen.

Enkel op 23 december, 
2 januari en 3 januari zijn 
wij gesloten.

Alles voor  
de creatieve  
duizendpoot
Bij Busy Lizy weten we echt alles 
over naaien en breien! 

Naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan leuke stofjes 
en mooie wol, alle mogelijke 
materialen en accessoires, staan 
we klaar met de glimlach én 
advies op maat!  
 
In onze gezellige familiezaak 
in het hartje van Kapellen, 
denken we graag met je mee 
om samen tot een originele en 
creatieve oplossing te komen!

Hoevensebaan 71, Kapellen  |  03/665 47 12  
busylizykapellen  |  www.busylizy.be

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.

Gigi-V Beauty de Luxe wenst u fijne feestdagen 
en een prachtig 2020!
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BAZAAR MUNDIAL: DÉ KRISKRAS 
REISBEURS 2019
ZONDAG 15 DECEMBER
Ben je tussen 18 en 30 jaar én reis je graag 
in groep met respect voor de lokale bevolking, 
voor natuur en cultuur? Dan is KrisKras echt 
iets voor jou. Kom dromen op onze reis- en 
infobeurs Bazaar Mundial, dit jaar voor het 
eerst in Antwerpen. Reisinspiratie, babbels met 
reisbegeleiders, toffe workshops, inspirerende 
talks, win een reisbudget, en meer! 
Tussen één van onze 136 zomer-groepsreizen 
zit zeker ook jouw droomreis.
Iedereen is welkom, zowel vroegere als nieuwe 
deelnemers, geïnteresseerden en nieuwsgierigen.

De inkom is gratis! Kijk op Facebook voor 
het volledige programma.
Iedereen is welkom, zowel vroegere als nieuwe 
deelnemers, geïnteresseerden en nieuwsgierigen. 
Het geheel wordt opgeluisterd door wereldmuziek 
en exotische drankjes. Neem dus gerust al je 
vrienden mee.

Wanneer: Zondag 15 december 
van 14:00 tot 18:00 uur
Waar: Maarschalk Gerardstraat 4, Antwerpen
Prijs: Gratis
www.kriskras.be/kriskras/bazaar-mundial

LOWLAND PHOTO FESTIVAL
7 & 8 DECEMBER
100% uniek, dat is het Lowland Photo 
Festival ten voeten uit! Het internationale 
natuurfotografi efestival van de Lage Landen is 
dit jaar al aan zijn zesde editie toe en kroonde 
zichzelf in geen tijd tot dé ontmoetingsplaats 
voor wie houdt van natuur en fotografi e!

Tijdens het weekend van 7 en 8 december 2019 
strijken opnieuw duizenden natuurfotografen 
neer in Kinepolis Antwerpen om er te genieten 
van het dagvullende lezingenprogramma 
van beroemde natuurfotografen uit binnen- 
en buitenland, van de prachtige exposities 
natuurfotografi e met honderden werken én van 
de grootse natuur- en fotografi ebeurs boordevol 
demo’s en workshops.

Wanneer: 7 & 8 december 2019
Waar: Groenendaallaan 394, Antwerpen
Prijs: Gratis
www.landschapvzw.be/lowland

DE WARMSTE LICHTWANDELING 
ANTWERPEN
DONDERDAG 19 DECEMBER
Feestelijke lichtstoet met originele 
draagbare LED verlichtingsornamenten 
door de stad. Op het tromgeroffel van 
de 'Stadstrommelaars' stappen we van 
het Zuid naar het Steenplein in centrum 
Antwerpen, en terug via de verhoogde 
promenade naast de Schelde. 
De integrale opbrengst van deze optocht, 
in het kader van de Warmste Week, 
gaat naar Amnesty International.

Inschrijven in Out of a Box (De 
Burburestraat 11) vanaf 18:00 uur. 
Glühwijn of warme chocomelk 
inbegrepen in inschrijvingsprijs. Om 
zeker te zijn van een mooi lichtornament, 
kun je reserveren via de website. 

Wanneer: Donderdag 19 december 2019
Waar: Burburestraat 11, Antwerpen
Prijs: € 15,-
dewarmstelichtwandeling.be/antwerpen

Een verfrissend ensemble van zes professionele 
saxofonisten die gefascineerd zijn door de eindeloze 
mogelijkheden en het klankspectrum van de 
saxofoon. Het ensemble wil fungeren als een levend 
orgel vol bewegingen en sfeervolle klanken die zich 
mijmerend ontvouwen in de gewelven van de kerk.

Het ensemble heeft een programma ontwikkeld 
met de naam HOAX. Deze naam slaat op fake 
news en gaat over al het valse nieuws dat we 
vandaag de dag moeten verwerken en fi lteren. 
Ook in de muziekwereld is dit het geval, veel 
artiesten verschuilen zich achter een pseudoniem 
wanneer ze hun muziek uitbrengen. Het programma 
varieert van klassiek tot jazz naar pop.

Het ensemble werd onlangs uitgenodigd in 
Shanghai om een aantal concerten te verzorgen 
in het Conservatorium van Shanghai en het Asia 
saxophone congres.
 
Wanneer: Zaterdag 14 december om 20:00 uur
Waar: Sint-Jacobus kerk te Kapellen
Prijs: € 15,- (VIP kaart incl. pre-concert diner: € 60,-)
Reserveren via: rotaryconcert2019@gmail.com

UITGELICHT
L’ORGUE DE SAX
ZATERDAG 14 DECEMBER
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De een vindt het heerlijk om tijdens de feestdagen lang in de keuken te staan, de ander moet er niet 
aan denken. Hoor jij bij die laatste groep? Dan is dit makkelijke kerstmenu dé oplossing voor jou.

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

Leg de plakjes zalm mooi op een bordje. 
Besprenkel de zalm met het citroensap, 
hierdoor gaat de zalm ‘garen’. Doe de 
citroenrasp in een kom. Hak 30 gram 
pijnboompitten fi jn en roer deze samen 
met de dille door het sap. Voeg de 
roomkaas toe en breng op smaak met 
peper en zout.
Besprenkel de zalm met een beetje 
olijfolie en bestrooi met een klein beetje 
peper en zout. Leg een mooie schep van 
het roomkaasmengsel in het midden van 
de zalm. Verdeel wat waterkers, de 
knofl ookcroutons, de kappertjes en over-
gebleven pijnboompitten eroverheen. 

INGREDIËNTEN
200 gr gerookte zalm

(in dunne plakjes)
rasp en sap van 1 citroen

50 gr pijnboompitten,
licht geroosterd

paar takjes dille, fi jngehakt
2 eetl naturel roomkaas

zwarte peper en zeezout
4 eetl olijfolie

handjevol waterkers
zakje knofl ookcroutons

1 eetl kappertjes

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

GEEN DEEGROLLER 
BIJ DE HAND?

Vlees kun je plat-
slaan met een pan. 
Om iets uit te rollen 

is de (wijn)fl es
je beste vriend. 

OEPS, DE KALKOEN IS 
NOG BEVROREN. Leg 

hem in de verpakking (of 
een plastic zak) in een 
pan met koud water. 

Vervang het water ieder 
half uur.

A
VERS APPELSAP 

nodig voor je recept?
Bevries een appel, 

laat hem weer 
ontdooien en je 

knijpt de zachte appel 
eenvoudig leeg.

r

Zalmcarpaccio
met roomkaas

SCHIJFJES
CHAMPIGNON 
NODIG voor je 
kerstgerecht? 
Je snijdt ze 

eenvoudig met 
een eiersnijder.

k

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng de honing met de mosterd en de 
tijm en wrijf de varkenshaas hiermee in. 
Wikkel het ontbijtspek om de varkenshaas 
en verhit een koekenpan. Bak de 
varkenshaas circa 5 minuten rondom aan 
tot het spek iets knapperig is. Leg het 
geheel vervolgens in een ovenschaal. 
Snijd de appels in plakjes en bestrooi ze 
met een beetje kaneel. Verdeel de appels 
rondom het vlees. Zet de schaal nog 
20-25 minuten in de voorverwarmde 
oven, afhankelijk van de dikte van de 
varkenshaas. Deze mag nog iets rose zijn 
van binnen.

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

ROOMBOTER VOOR 
HET KERSTONTBIJT 

TE HARD? Snijd 
dunne plakjes met 
een dunschiller. Die 
smeer je eenvoudig 
uit op je broodje.

IETS TE VEEL ZOUT? 
Voeg dan een klontje 

suiker toe om de 
smaak te maskeren. 

Of kook een aardappel 
mee, het zetmeel 

neemt het zout op.

ZELF DIKKE 
FRITES MAKEN? 

Snijd een 
aardappel met 

een appelsnijder 
en je hebt precies 
het juiste formaat.

VERSE 
MUNTBLAADJES  
haal je eenvoudig 
van het takje als 
je het takje door 
de gaatjes van 
een rasp trekt.

0 N

BRUIST/RECEPTEN

INGREDIËNTEN
300 gr varkenshaas

1 eetl honing
1 theel mosterd

1 theel tijm
7 plakken ontbijtspek

2 appels
snuf kaneel

2 PERS - 25 MIN + 25 MIN OVENTIJD

Varkenshaas
  met spek en appel

L
7574



Verhoevenlei 142, Brasschaat  |  03/651.24.84  |  www.delifleur.bewww.delifleur.be

Eva & Robi wensen jullie 
allemaal vreugdevolle 

feestdagen!
Wij zijn met jaarlijkse vakantie van 
22 december tot en met 9 januari.

Bestel dus tijdig uw appelbollen 
en worstenbrood voor verloren 
maandag 13 januari.




