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Brigitte Heitzer:
‘heel herkenbare rol’
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Green House: vormgeving op maat
In het centrum van Hoogstraten vind je Green House, een naam die je in hun sector vaak
zult horen. Het interieurbedrijf is reeds 26 jaar actief en heeft een werkgebied opgebouwd
met klanten van aan de kust tot in Luik en van Brussel tot in Amsterdam. Vaak na een
bezoek aan hun winkel…
“Mijn vrouw en ik begonnen ooit als winkel in
cadeauartikelen en evolueerden naar het volledig
beoefenen van onze passie: het inrichten van
interieurs”, vertelt eigenaar Jef Verheijen.
“Mensen kwamen shoppen in onze zaak, maar
begonnen al snel advies in te winnen over kleur en
vormgeving. Inmiddels doen we de totale inrichting van
interieurs - er zijn twee verschillende - gebruikt tot het
complete ontwerp en de begeleiding van een
verbouwing. Alles op maat. We werken samen met
aannemers, schilders, enzovoort.
Mensen voelen onze passie en expertise. Ze bellen ons
op, wij gaan naar hen toe en bouwen een band op. We

Green House

kijken, luisteren, stellen de juiste vragen en voelen
hun wensen aan.”
Green House werkt graag met oude materialen.
“We gebruiken in onze landelijke stijl vaak oude
bouwmaterialen met een knipoog naar het
moderne, het strakke. Én we vinden onze weg in de
wereld van de stoffen. Daar is mijn vrouw heel
sterk in. We hebben de gepaste oplossing voor
jouw gordijnen. En gooi je zetels niet zomaar weg,
we kunnen ze een nieuw jasje geven.”
De uitstraling, de warmte en de passie van het
werk van Green House kun je niet omschrijven. Die
moet je zien en voelen...

Heilig Bloedlaan 259-261, Hoogstraten
00 32 (0) 3314 74 70 | greenhouse2@telenet.be

‘DE UITSTRALING, DE
WARMTE EN DE PASSIE
VAN HET WERK VAN
GREEN HOUSE KUN JE
NIET OMSCHRIJVEN’

BRUISENDE/ZAKEN

Yasmien Beauty Artist

BRUISENDE/ZAKEN

Yasmien is master in cosmetische en medische micropigmentatie. Ze heeft al meer
dan 18 jaar ervaring en volgt jaarlijks masteropleidingen in het buitenland om de meest
geavanceerde, innovatieve en moderne technieken bij te blijven. Ze streeft ernaar om u als
klant de nieuwste en meest natuurlijke technieken te kunnen aanbieden.

Het mooie voor mij is dat ik
zowel mijn passie als mijn
creativiteit kan uitoefenen!

Yasmien

Eyedesign

Brow art

Deze techniek is het zetten
van een ultrastrakke eyeliner…
Van het intensiﬁëren van de
wimpers (of voor mannen wel
eens een guyliner genoemd) tot
een op maat gemaakte ‘wing’.

Microblading/hairstroke:
een uiterst ﬁjne hairstroke
techniek door middel
van een manuele pen of
machinaal. Deze techniek kan
gecombineerd worden met
schaduwtechnieken.

Areola (tepelhof)

Lips

Powderbrows

Een zeer dankbare en
prachtige techniek om 3-D
areola’s geheel of gedeeltelijk
nieuw op te bouwen. Na een
borstreconstructie, als kers op
de taart…

Met een ﬁjne naald (machinaal)
kan de vorm aangepast worden
en kunnen we de lipkleur
opfrissen door het toepassen
van een schaduw effect of het
volledig opvullen van de lippen.
Er wordt gewerkt met zachte
kleuren zodat het resultaat na
genezing heel natuurlijk is.

Door middel van een nano-naald
wordt er een zachte schaduw
gezet in de huid. We kunnen
hiermee een donker pigment laten
overgaan naar een licht effect in
de huid, ombre brows genaamd.
Ook kan met deze techniek meer
aﬂijning gecreëerd worden. Deze
behandeling kan ook gecombineerd
worden met hairstrokes.

Yasmien Beauty Artist | Berkenlaan 1 | 2960 Sint-Job-In’t-Goor | +32 497 402 377
yasmien.cautereels@icloud.com | www.yasmienbeautyartist.be
Master in cosmetische en medische micropigmentatie
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VOORWOORD/OKTOBER

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl | www.belgiebruist.be
belgiebruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Floortje Thieleman
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Koen Frasseur
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je
of wordt het hoog tijd om de boel eens ﬂink om te gooien, zodat je met
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal ﬁjne tips
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Like ons op Facebook.com/brasschaat.bruist

win
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Rogier Jongerden, +31 647 885 009

Bruisende lezer,

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen als
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 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 is een uitgeverij van glossy magazines
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt.
En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.
Veel leesplezier,

Manuela Kolkman

EKEREN

SCHILDE-SCHOTEN-‘S-GRAVENWEZEL
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Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

E

BRUIST/WONEN

Pimp je woning!
Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens op de schop te nemen,
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het
aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

JE HUIS
WEER ALS
NIEUW!
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Een goede voorbereiding…

Een rijkelijke beloning

• Bedenk vooraf wat je wilt en welke stijl je aan
wilt houden. Het is zonde van je tijd als je er
achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is wat
eigenlijk bij je past.
• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt.
Controleer je bankrekening en bekijk of het
voldoende is voor alle materialen die je aan
gaat schaffen.
• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en
opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de
ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en
de tegenovergestelde wand licht houdt,
maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een
objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
resultaat is het raadzaam een professional te
raadplegen.

• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef
ze allemaal een kwast. Een nieuwe verﬂaag
geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee
om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of - voor de luxe mensen
onder ons - koop nieuwe gordijnen. Houd
rekening met de kleur in de rest van je woning.
Pas daarom goed op met donkere gordijnen,
dat is slechts heel mooi als er veel licht
binnenvalt.
• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop
maken als je zelf wilt, maar als je het echt goed
wilt restylen, koop je nieuwe meubels of laat je
oude meubels opnieuw stofferen.
• Voor de ﬁnishing touch schaf je leuke
accessoires aan die helemaal passen in het
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het
graag wilt!

Wil je je woning een update geven? Op www.belgiebruist.be vind je diverse ondernemers
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

L M N
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COLUMN/LUTGART SMEKENS
Een burgemeester is het hoofd van het gemeentebestuur en wordt benoemd
uit de leden van de gemeenteraad. De burgemeester staat ook aan het hoofd
van de gemeentelijke administratie en van het college van Burgemeester en
schepenen. Hij/zij staat ook aan het hoofd van de lokale politie.
Sinds de allereerste burgervader Aerden
(nu herinnert hier de Aerdenlei nog aan)
kenden we verschillende burgemeesters.
Een opmerkelijk iemand in de rij is de
vijftiende: Lode Bertels. Hij was als knaap
actief in de Chiro en werd beroepshalve
dierenarts. Hij heeft na enkele jaren zijn
praktijk stopgezet om zich voltijds toe te
leggen op zijn burgemeester ambt.
Lode bestuurde onzegemeente
voor 27 jaren van 1977 tot 2003.

Bruisende
burgemeester
10

Tijdens zijn ambtsperiode is Brasschaat
uitgegroeid van slaapgemeente tot een
actieve gemeenschap. Tot zijn
belangrijkste realisaties rekent hij zelf oa
het ontstaan van AZ Klina, de oprichting
van het Sterrenhuis, de kinderboerderij
Mikerf.
‘De beschutte werkplaats Aralea’,
opgericht door Lode Bertels in 1980,
kreeg in 2014 van het Europees Sociaal

Fonds een erkenning als ‘kwaliteitsvolle en
duurzame’ werkplaats. Deze vzw geeft nog
steeds werk aan meer dan 150 personen met
een handicap. Zij zorgen oa voor de groenvoorziening in ons dorp en andere omliggende
gemeentes.
Zelf kijkt Lode tevreden terug want ook
op cultureel vlak is heel wat gerealiseerd
zoals de St.Jozefkapel, de Ruiterhal die
van paardenstal is omgebouwd tot
cultuurcentrum, de renovatie van de
Remise en de nieuwe bibliotheek op het
kerkplein. Ereburgemeester Bertels
is ook zo bescheiden. Bij mijn
bezoek vraagt hij om zeker zijn
medewerkers te bedanken en in
het bijzonder zijn secretaris Willy
Hofkens niet te vergeten.
Hoed af voor burgemeester
Bertels….
Lutgart Smekens
Voorzitter Zakelijk Netwerk
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LEZERSACTIE*

LEZERSACTIE*

LEZERSACTIE

Maak kans op anti-aging
peeling t.w.v. € 95,-

Maak kans op
een echte Levy.

Anti-aging peeling van Perris,
geschikt voor alle huidtypen
voor een optimaal resultaat.
Werkt liftend en verstevigend
en maakt de huid gladder en
soepeler. Fijne lijntjes worden
minder zichtbaar. Bevat 99%
natuurlijke bestanddelen
en is klinisch getest.
A B C D
www.prestigecosmetics-benelux.nl
TAG
H #PERRIS
I J K

Eén van Nederlands grootste online
content creators - Levy van Wilgen
- lanceerde onlangs zijn eigen
underwear label: LevyUnderwear.
De collectie bestaat uit briefs en
boxers in de kleuren wit, zwart en
groen met veel leuke details.
www.levy-store.com TAG #LEVY

win
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Kleurrijke

HONING VAN GOUD
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Maak kans op het
Killerbody Lifestyle
boek van Faya Lourens.

O P Q R

Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.belgiebruist.be/
lezersacties en proﬁteer
van mooie kortingen bij onze
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen
bruisende ondernemers.
jaren is steeds meer bekend geworden over de
antibacteriële en verzachtende eigenschappen
van Manuka honing. Veel mensen
ontdekken nu wat de hoogwaardige
honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl

SHOPPING/NEWS

CREAMY LIKEUR

Met de volle, tropische smaak van de
Marula vruchten is Amarula likeur het
perfecte drankje voor iedereen die van een
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische
smaak met tonen van chocolade en
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met
een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

Ontwikkel jouw eigen killer body! In
haar boek besteedt Faya niet alleen
aandacht aan voeding, sport en
persoonlijke verhalen van mensen
die haar dieet hebben gevolgd, maar
ook aan mindset. #KILLERBODY
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Doe
mee en
win

DE GEUR VAN ALMERE

In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken.
Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de
impact van geur is voor je beleving. Naast
huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook
de geur van Almere weten te vangen in een
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl
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CHEF BAKER

Kenwood introduceert de nieuwe Titanium
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de
bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal
en een dubbele mengkom. Ook is het design
aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.
www.kenwoodworld.com

*LEZERSACTIES

Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine uit jouw regio. Tag je
vrienden in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte zijn van deze leuke
actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
de TAG bij de lezersactie naar
prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Klaar voor het najaar?

TE KOOP EKEREN – DONK
Instapklaar gelijkvloers APP 139 m²

> 3 slaapkamers
> Incl. 2 autostaanplaatsen²
> Hoogwaardige en luxueuze
afwerking
> Omheinde ZW-tuin
> Doodlopende straat
> Kindvriendelijke ligging

MACO, UW PARTNER IN:
BANDEN NIEUW & OCCASIE
VELGEN
UITLIJNEN
BATTERIJEN
SNEEUWKETTINGEN
RUITENWISSERS
THULE FIETSDRAGERS
THULE DAKKOFFERS &
DRAGERS
H&R SPACERS &
VERLAGINGSVEREN

Bandenservice Maco | Heiken 3A te Brecht | 03/313.54.55
14

info@maco.be | www.maco.be

Prijs: € 374.000,00
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Wij zijn dringend op zoek naar woningen voor onze zoekende klanten
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SENSUMVASTGOED BV | Nerviërslei 6, Schoten | 03 502 58 78
welkom@sensumvastgoed.be | www.sensumvastgoed.be | BIV nummer 504.187/514.292
15

SNEL EN ZORGELOOS

VERHUIZEN?

Verhuizingen Meys zag 75 jaar geleden het levenslicht. Inmiddels staat alweer de
derde generatie aan het roer in de persoon van broers Erik en Patrick Meys, die het
vak met de paplepel ingegoten kregen. “Na al die tijd hebben we nog steeds plezier
in datgene wat we doen. We doen ons best om onze klanten tijdens de verhuizing
zo veel mogelijk te ontzorgen.”

DITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan

helpen om je echt thuis te voelen.
Planten helpen de luchtkwaliteit
te verbeteren, maar zorgen ook voor

een betere akoestiek.
Met mooie kussens geef je sfeer

aan je huis. Zo kun je de woon- of
slaapkamer in één keer een totaal
andere uitstraling geven.
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal
met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds
bovendien voor sfeervolle verlichting.
Uitgekeken op je slaapkamer? Met een
nieuw dekbedovertrek geef je de ruimte
al een complete metamorfose.
Verhuizingen Meys | Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 653 22 11 | info@meys.be | www.meys.be
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We heten u van
ganser harte welkom
in onze winkel.

Keurslager De Meulder bestaat uit het beste team vakmensen
dat u met de glimlach en raad het lekkerste kan aanbieden.

DE LEKKERSTE WILDTERRINES
BIJ KEURSLAGER DE MEULDER!
Nu het wildseizoen begonnen is, stellen we graag onze overheerlijke
wildterrines voor. Deze zijn op ambachtelijke wijze bereid en gebakken.
Onze wildterrines worden gemaakt van eersteklas wild, gemarineerd en
op smaak gebracht met een unieke kruidenmelange. Deze terrines zorgen
voor het perfecte wildfestijn! Zeg dus niet zomaar wildpaté tegen onze
terrines. Het grote verschil tussen de twee zit vooral in de structuur. Er wordt
meer gewerkt met grotere stukken wildvlees t.o.v. de gewone wildpaté. De
wildterrine komt het best tot zijn recht als delicatesse bij een goed glas wijn
en een stevig stuk stokbrood, op de Frans Bourgondische wijze dus, of als
voorgerecht bij een prachtig diner.

Bocquillon!
Bij Keurslager De Meulder kan u terecht voor gerijpt vlees van
verschillende origine. Een greep uit onze selectie: Charolais,
Salers, Aubrac, Hereford Agnus, Simmental, Holsteiner, Rubia
Gallega, Limousin, Witblauw,… en sinds kort ook de Bocquillon.


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

Vanaf 8 oktober t/m 24 oktober GRATIS keuze uit ons ruim assortiment
conﬁjten bij aankoop van één van onze wildterrines.
KOM LANGS
R
EN BEWONDE
E
W
EU
NI
ZE
ON
WINKEL

Bocquillon côte à l’os, vier weken gerijpt met been!
Bocquillon is vlees van Ardense dikbilkoeien die met fris weidegras en lokaal
aangepast voer zijn opgegroeid. Deze koeien van het Belgisch Witblauw ras zijn
door plaatselijke veehouders vertroeteld en gevoederd met koolzaad dat hier op
onze velden is gerijpt.

Specialist gerijpt Europees
rundvlees met een groot
assortiment vleeswaren.
Dagverse salades en warme
gerechten uit eigen keuken.
En... Keurslager
De Meulder staat bekend
om zijn preparé!

Het is dankzij die traceerbaarheid dat we het een echt ‘streekproduct’ kunnen
noemen, een product dat de consument bovendien met een niet te evenaren smaak
verrast: de authentieke smaak van het rundvlees van weleer! Bocquillon vlees is
trouwens naar het schijnt één van de favorieten van Wout Bru!

Bredabaan 443, Brasschaat | 03 / 651 86 08 | www.keurslager-demeulder.be
18

19

Dagelijks bieden we u
een ruim assortiment
van vers vlees aan.
Hier wordt door ons
persoonlijk telkens de
beste kwaliteit
uitgekozen.

Geboren uit tegenspoed,
gedreven door noodzaak
Zorgen voor jezelf is wellicht natuurlijk voor sommigen, maar voor anderen
kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen of welke verandering je
mogelijk kan aanbrengen om je zelfzorg te verbeteren. Soms kunnen we best
goed voor onszelf zorgen, maar als de druk hoog is en je tegenslag ondervindt
of herstellende bent van een traumatische gebeurtenis, is het vaak het eerste
dat je laat vallen. Ironisch genoeg is dat precies wanneer we zelfzorg het meest
nodig hebben.
Als ervaren professional in de geestelijke gezondheidszorg, en wetende hoeveel
voordelen het heeft om naar binnen te focussen en voor jezelf te zorgen, heeft
Esther van der Sande de School of Self-Care opgericht, met als doel individuen
en professionals te voorzien van kennis, tools en begeleiding om beter voor
zichzelf zorgen.
De School of Self-Care is ontstaan uit tegenspoed en
gedreven door noodzaak, een idee dat misschien al veel
eerder had moeten komen.

Meld je nu aan voor een

online sessie!

www.theschoolofselfcare.org

Warmte en geborgenheid:
EEN GOEDE BASIS!

Kinderen verdienen een warm nest. Gezelligheid en een veilige sfeer. Ieder kind heeft ook
letterlijk warmte nodig om te groeien en bloeien.
Bij veel kinderkwaaltjes brengen een warm kompres op de huid en een
zachte buik- of borstwikkel ontspanning en troost. Zó komt je kind even
bij zichzelf. Niet alleen voeding, maar ook indrukken – die bij een kind
veel dieper binnenkomen – kunnen dan in alle rust verwerkt worden.
Probeer het eens: masseer de voetjes van je (klein)kind met
lavendelolie voor het slapen gaan, verzorg een eczeem-huidje met
heermoes-rozenbadolie, leg een hippe kruik op de zere buik, wikkel de
borst met tijmolie of bijenwas bij hoest en verkoudheid, wrijf een toefje
turfolie tegen overprikkeling. Puur natuur!
Wikkelfee heeft kant en klare pakketten, voor jong en oud en uit de
praktijk geboren. Leuk om te geven. Fijn om te krijgen.
Wikkelfee.nl/zorgpakketjes

Voordelen van zelfzorg

Verbeter je gezondheid • Slaap beter • Lage bloeddruk
Breng je geest in balans • Verminder angst

foto: Lisanne van Bergen

foto: Sjoukje Kylian

Eigenaresse: Freya Pardoel | Zweedsestraat 2-21, Zutphen (NL) | info@wikkelfee.nl | www.wikkelfee.nl
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De nieuwe
kleuren voor
het najaar!

Een interieur met een bijzonder
persoonlijke uitstraling
vraagt om maatwerk.
Maatwerk gaat verder dan het
kiezen van de juiste stof.
In samenspraak creëren we een
idee over je toekomstig interieur.
Wij gidsen je graag met al onze
vakkennis door een brede waaier van
gordijnen, behangpapier, tapijten en
sfeerverlichting.
Dat alles in diverse prijsklassen en
in alle mogelijke stijlen of trends.

D

AGJE UIT

EUROPALIA TRAINS
& TRACKS

Het resultaat?
Een uniek interieur met een
perfecte afwerking.

Linda, Marc en Shirly
van Gorlima
staan voor u paraat.

CREËER SFEER MET KLEUREN,
TEXTUREN EN VERLICHTING

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

www.gorlima.be

In 2021 worden een heleboel
verjaardagen rond treinen gevierd.
Een mooie aanleiding voor Europalia
om een festival te wijden aan een
uitvinding die de wereld danig door
elkaar schudde en die vandaag
opnieuw een hoofdrol lijkt te gaan
spelen. Vanaf 14 oktober tot en met
15 mei 2022 brengt Europalia Trains
& Tracks, een programma dat de
trein benadert vanuit zowel een
hedendaags als een artistiek
perspectief en dat draait rond vier
elementen: impact op de
maatschappij, duurzaamheid, tijd en
beweging en ontmoeting en
afscheid. Europalia werkte hiervoor
met tientallen enthousiaste partners
en kunstenaars aan meer dan vijftig
artistieke projecten.
Meer info op www.europalia.eu

FILMPJE KIJKEN
RED SANDRA

BINNEN/BUITEN

De ﬁlm Red Sandra vertelt het waargebeurde
verhaal van de familie Massart, een verhaal
dat tien jaar geleden de media en de
publieke opinie in België en ver daarbuiten
beroerde. In Red Sandra krijgen William en
Olga onverwacht de diagnose dat hun enige
dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD
(metachromatische leukodystroﬁ), een
zeldzame spierziekte. Ze heeft nog maar
ongeveer een jaar te leven. De wereld van
het gezin stort vervolgens in elkaar. De vader
weigert de hoop op te geven en gooit zich in
A B
een verbeten strijd tegen de farma-industrie.
H I
RED SANDRA is vanaf 27 oktober te zien
in de bioscoop.
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BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer
ze met een groepje vrienden gaat
wildkamperen, verdwijnt een van hen op
mysterieuze wijze. Er wordt al snel
gespeculeerd over de Nachtvorst.
Die volgens de eeuwenoude mythe in de
regio vijftienjarige kinderen laat verdwijnen.
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon
van hun vriendin Britt die is verdwenen.
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de
waarheid nu eindelijk boven tafel?
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.
23

Hier ben ik weer met een nieuwe blog voor oktober. Het is
nooit leuk om de zomerperiode achter ons te laten. Maar we
kunnen dan weer uitkijken naar de nieuwe herfstoutfits. Het is
absoluut not done om in oktober op een feestje te verschijnen
in een zomeroutfit. Dan val je gegarandeerd uit de toon..

De Meibloem

k
o
o
l
t
Herfs

Geen eindhalte

Residentie De Meibloem is een kleinschalig rustoord voor
bejaarden in Schoten. Er is ruimte voor 12 bewoners.
Het is een open residentie in een rustige omgeving. Wat hen zo
bijzonder maakt? Uitbaatster en verpleegkundige Ann Bolders
vertelt: “De Meibloem is een warme omgeving”.
Rustoord De Meibloem is een
ROB (Rustoord voor Bejaarden)
gelegen in de rustgevende
omgeving van het Koningshof te
Meibloemlei 6, 2900 Schoten.
Wij staan voor een persoonlijke
aanpak bij de verzorging van de
bejaarden. Kwalitatieve verzorging
in een rustiek kader. Bejaarden
met categorie: O, A (KATZ-schaal)
kunnen terecht in het rustoord.
Het rustoord wordt uitgebaat door
Ann Bolders en biedt plaats aan 12
bejaarden. Door het beperkt aantal
bewoners genieten zij elk van een
persoonlijke en rustige aanpak.

Meibloemlei 6, Schoten

“Doordat we zo kleinschalig
zijn, worden onze bewoners
geen nummer. Mensen hoeven
bijvoorbeeld niet vroeg op te staan
om gewassen te worden omdat we
anders ons werk niet rond krijgen.
Hier heerst geen hoge werkdruk.
Wil iemand aan tafel eten of wat
drinken met andere bewoners? Dat
kan. Willen ze liever in hun kamer
blijven? Ook prima.”
“Waar ik moeite mee heb, is hoe
er momenteel wordt gekeken naar
rusthuizen en naar bejaarden.
Het is vaak big business, mensen
worden aan hun lot overgelaten, er
is onvoldoende personeel… Vooral
de kleinschalige rusthuizen gaan
tegen die trend in.”

“Wij hebben plezier in ons werk,
nemen de tijd, zorgen graag
voor onze mensen en leren veel
van al hun levenservaring. Heel
waardevol! Bij ons bloeien ze op
door alle nieuwe sociale contacten
en wij ondersteunen hen waar het
moeilijker gaat.”
“Veel mensen zien een rustoord als
een eindhalte. Dat is het niet. Het is
een verlenging van de thuissituatie,
een nieuwe manier van wonen,
een nieuwe start. Wij trachten hun
zelfstandigheid zo lang mogelijk
aan te sporen en we begeleiden
hen daarin. Dat duurt langer, maar
het maakt mensen blij. Daar gaan
we voor.”

+32 3 658 23 34 | info@demeibloem.com | www.demeibloem.com
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12 TEM 30 OKTOBER
actie op alle jeans artikels

2+1 GRATIS

(Goedkoopste artikel gratis)

Ik stel heel graag mijn favoriete herfst look voor: (meer foto’s te
vinden op mijn Instagram profiel @Raniivdb) Ik koos voor de lekker
warme koltrui en die heb ik gecombineerd met deze hippe jeans,
deze is ook stretch met schattige details. Ik heb dus deze leuke
combo gepresenteerd met higheels. Dat kan ook perfect gedragen
worden met een enkellaarsje! Ben je meer voor jurkjes? Dat kan, bij
@fabulicious vind je alles, van jurkjes tot sjaaltjes en paraplu’s die
van kleur veranderen... Dus voor je ideale herfstlook moet je zeker
eens een kijkje gaan nemen bij Fabulicious te Schilde. Wat ook nooit
mis staat is een stralend herfstoranje, amberglow, dat bevordert het
zelfvertrouwen en creatieve zelfexpressie.
Dus voel je jezelf niet goed in je vel? Ga dan eens voor oranje.
Hou je je liever iets meer gedeisd? Dan kan je bijvoorbeeld een
natuurlijke zandtint dragen. De verschillende materialen en texturen
maken het helemaal af! Zo combineer je een lakjas over een
gebreide top en bijpassende kokerrok.
En zoals ik in een van de vorige edities van Bruist schreef, groen is
altijd mooi te combineren met een andere groene tint.
Optimistisch rebellerend, Green Sheen is een gedurfde geelgroene
tint die opvalt. Dat blijft ook nog in de mode! Wil je graag positief
opvallen, ga dan voor groen!

Shoppen bij @fabulicious.eu is dus de boodschap voor de ideale
herfst look! Stuur gerust een berichtje naar @Raniivdb voor tips and
tricks, ik help je graag!

anike
R
,
s
f
e
i
l
l
Vee
@Raniivdb

Schoolstraat 1B, Schilde | 0499 36 35 69
Fabulicious.eu | www.fabulicious.eu
Fotograaf:

Shootyou.be | www.shootyou.be
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op mooie
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
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THEATER.NL

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

“Het is echt een hele
herkenbare rol”

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de
gloednieuwe musical Diana & Zonen. "Het wel en wee van een koninklijke familie
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg
herkenbaar", zo vertelt Brigitte aan Theater.nl

E

Fotograaf Roos Jooren

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen
beleeft het publiek de stormachtige romance
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt
afgewisseld met de minstens even zo woelige
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle
(Dominique Graanoogst).

F

“HET IS EEN
HELE MOOIE
ROL MET VEEL
LAGEN EN
ZÓVEEL TE
VERTELLEN“

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘Nu moet je Lady Di gaan
naspelen’, of: ‘Hoe ga je op haar lijken?’ Maar

dat hebben we kunnen loslaten”, vertelt
Brigitte, die haar rol deelt met collega Marlijn
Weerdenburg. “We hebben wel een pruik op
natuurlijk, dus je ziet wel Lady Di. Maar we
moeten haar niet nadoen en laten vooral onze
eigen interpretatie als moeder op de rol los.
De regisseur liet ons zoeken naar onze eigen
invulling van Diana, dat is fantastisch”, besluit
Brigitte opgewekt. Hierdoor zouden mensen de
voorstelling tweemaal kunnen bezoeken om
twee keer een andere invulling van Diana te
zien.
Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer
informatie op Theater.nl.
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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haartips

Blij met jouw

krullen!

Krullen maken de vrouw of man... Toch is
niet iedereen blij met zijn of haar krullende
coupe. Daarom een aantal stylingtips,
speciaal voor de krullers onder ons.

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant

Elk gerecht is een kunstwerk!
“Wat er speciaal is aan onze keuken? Onze kok!”
Roxanne en Orazio runnen samen Italiaans restaurant
Sicilia Mia. 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.
“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.”

Tip 1

Laat je krulhaar drogen aan de lucht. Dat
zorgt voor een natuurlijk krulbeeld en
minder pluis.

Tip 2

Als je haar aan de lucht gedroogd is,
gebruik dat nooit een kam of borstel. Het
gaat gegarandeerd pluizen! Gewoon even
je vingers erdoor halen volstaat al.

Tip 3

Koop alleen producten die bedoeld zijn
voor krullend haar. Krullend haar is
poreuzer dan glad haar. Daarom heeft het
een andere verzorging nodig.

Tip 4

Olie, olie en nog eens olie. Sterk krullend
haar kan in de lengte van het haar en in
de punten wel wat extra voeding
gebruiken. Olie wordt goed opgenomen
door poreus krullend haar.

Tip 5

Laat je krullende haar knippen bij een
goede kapper. Wij knippen het altijd bot en
zullen het nooit snijden.

Tot ziens bij Sibel

Zin om te genieten van onze Siciliaanse
keuken? Bestel dan bij Sicilia Mia!

Esen
THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

Sicilia Mia | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.siciliamiaschoten.com
Kapelsesteenweg 310, Brasschaat | 03 225 11 13 | Volg ons op:
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Salon.luxx

Salon luxx

Het wildseizoen
is weer begonnen

Zorg
op
maat?

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

Onze regio’s: Noordrand Antwerpen (Kalmthout, Schilde, Brecht, Zoersel,
Rijkevorsel), Wuustwezel, Kapellen, Essen, Achterbroek, Nieuwmoer, Stabroek,
Berendrecht, Zandvliet, Brasschaat, Schoten, Wijnegem
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!

Beauvoislaan 104, Kalmthout | 03 294 8988 | 0474 69 28 58 | info@denbosduin.be | www.denbosduin.be
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Heidestatiestraat 45 2920 Heide Kalmthout
Poets en strijkhuis Lemmens / Zorgassistentie Lemmens
+32 486 66 15 45 | zorgassistentie.lemmens@telenet.be | 03 297 67 17

BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger for ColorStories.nl
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Hier worden we blij van!
1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.be
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.com
3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com
5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,- www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.be
7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99 www.douglas.nl

Nu we weer in de herfst zijn beland en we de zon moeten
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van!

8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.be
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.be
10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu
12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.com
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.be
35

ONTDEK OP LATUSCIA.BE
ONZE VULKANISCHE WITTE WIJNEN

[OPEN]

Een
frisse
look?
The VIP Studio

Kom degusteren op afspraak: Dorpsstraat 22a, 2920 Kalmthout
+32 (0)478 20 68 50 | stefano@latuscia.be |
latuscia.be

Nicola

✂

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.

T�j� �� �� ����e��� v��
��� ��-���� m���n�
Voor een professionele en
deugddoende verzorging ben
je bij Approaching Nature
aan het juiste adres.

Kom in alle rust, weg van de drukte
ontspannen en genieten van een me-time
moment! Ik sta steeds voor jullie klaar met
het juiste advies en alle behandelingen
worden afgestemd op de noden van
de huid op dat moment.
Je kunt bij ons terecht voor manicure,
pedicure, massages, gelaatsbehandelingen en ontharingen.
Hopelijk tot snel!

���
Gr�e��e�, S�

organicspa is een luxueuze, biologisch
gecertiﬁceerde en veganistische productlijn.
Maak een afspraak
en ervaar het zelf.

US
ZOMERACTIE AUGUST
ing
anicspa gelaatsbehandel

Boek een org
basispedicure.
en geniet van een gratis

Ap�roa���n�
na����

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

Zowel 's middags als 's avonds worden er
lekkere en vooral verse gerechten geserveerd.
Op de menukaart staat voor ieder wat wils:
kleine gerechten zoals pasta's en salades
alsook uitgebreide lunch- en dinergerechten
en wisselende suggesties.

Geniet van ‘me-time’
bij I Nails & Care
Voor uw schoonheidszorgen en medische pedicure bent u bij ons
van harte welkom. Geniet van uw welverdiend rustmoment, geef uw
nagels een nieuwe look of laat uw voeten in de watten leggen.

Tot gauw!
Manicure - Nailstyling
Pedicure - Medische pedicure
Gelaatsverzorging

I Nails & Care | De Borrekenslei 83, Brasschaat | 0467 05 80 14 | www.inails-care.be

DE DONKERE DAGEN KOMEN ER WEER AAN
Ben jij liever gezellig samen? En al helemaal in de aankomende
donkere dagen? Geef je dan nu op als Bruisende Vrijgezel en wie
weet vind je wel de liefde van je leven! Wij gunnen iedereen de
liefde, daarom helpen wij graag een handje door samen met jou op
zoek te gaan naar een match!

Word jij onze

nieuwe bruisende
vrijgezel?
Meld je dan nu aan!

Ben jij net als deze vrijgezellen ook liever gezellig samen met Kerst?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!
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BLOG/FAJAHLOURENS

Vakantiekilo’s reduceren

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten
ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten.
Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken,
dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen
weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je
cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of
gewoon lekker ﬁt en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen.

TROUWRINGEN • GOUDSMEDERIJ • KLOKKENMAKERIJ
Vind trouwringen die bij jullie passen! Van alle sieraden die je hebt,
is de trouwring het sieraad dat je het langst gaat dragen. Toegegeven,
tot de dood jullie scheidt is wel een heel lange tijd, maar toch is het
verstandig iets uit te zoeken waar je niet snel op uitgekeken raakt.
Trouwringen uitzoeken: eindelijk is het zover! Trouwringen zijn er in
allerlei soorten en maten, maar waar moet je precies op letten bij het
uitzoeken van de belangrijkste bling van je leven? Natuurlijk kun je op
goed geluk alle juweliers in de omgeving afstruinen op zoek naar de
perfecte trouwring, maar het is handiger als je alvast weet wat je wilt. En
met ‘je’ bedoelen we jullie, want je aanstaande moet zijn ring natuurlijk
ook willen dragen! Wij helpen je er graag mee.
Maak nu een afspraak!

Liefs, Fajah Lourens

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat | 03 652 17 77 | 0497 62 15 62 | info@klokstuk.be | www.klokstuk.be
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DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AMBACHT

Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het
aanmaken van het gelukshormoon: endorﬁne. Een uurtje bewegen per
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een
uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product:
de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of
avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Voor een mooi moment!

MERKBAAR BETER,
STEEDS VOORDELIG!
BIJ BESTEDING VAN €50,-

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

ALTIJD

LAGE
PRIJZEN

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug • Achteraf betalen mogelijk

WWW.BIJDEGROOTHANDEL.COM

*Kortingscode geldig van 1/10/2021 t/m 31/10/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten.
Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

BRUIST/BODY&MIND

DE ENE VOELT ZICH
THUIS, VOOR DE
ANDER EEN DRAMA

Herfst stormachtig,
maar mooi
Door Oktober is weer begonnen, de maand waarin de herfst zich van zijn beste kant laat
zien. De kleurrijke bladeren vallen van de boom, de spinnen weven hun web en de regen
valt in stormachtige buien naar beneden. Voor de een het seizoen waarin hij/zij zich thuis
voelt, voor de ander juist een drama.
Creativiteit op scholen
Dat herfst een inspiratieloze periode kan zijn, is op
scholen niet te merken. Vooral in de kleuterklas is
herfst juist een populair thema; er worden
knutselwerkjes van dennenappels en kastanjes
gemaakt, bladeren van het schoolplein geveegd en
met de hele klas boswandelingen gemaakt. Kun jij
het je nog herinneren? Het hele klaslokaal werd
volgehangen met herfsttekeningen en zelfgemaakte
spinnenwebben. Regelmatig zien we kinderen twee
aan twee de juffrouw op straat achterna lopen.
Wellicht wandelen ze de volgende keer wel naar het
bos, waar ze eikels en paddenstoelen zoeken.

Last van korte dagen?
De dagen worden korter en men zegt dat hoe ouder
je wordt, hoe meer last je krijgt van de kortere dagen.
Er zijn mensen die er goed tegen kunnen, maar
helaas heeft het merendeel van de bevolking veel
last van deze turbulente tijd. Een goede manier om
de zogenaamde najaarsmoeheid te bestrijden, is het
aanhouden van een regelmatig eetpatroon. Eet op

vaste tijden een ontbijt, lunch en diner met veel
vitaminen. Daarnaast helpt het zeker als je overdag
veel naar buiten gaat – ook al is het bewolkt – en als
je veel beweegt. Door te bewegen, stroomt er meer
zuurstof naar je hersenen, waardoor je ﬁtter wordt.

Herfstachtige activiteiten
Herfst is een uitgesproken periode om je te
concentreren op inspirerende activiteiten, zoals
leuke uitstapjes of winkelend de najaarsmode
ontdekken. Een nieuwe lijn van kleuren, modellen en
accessoires zijn namelijk in aantocht. Van de
herfstkleuren zijn stijlvolle combinaties te maken die
je omgeving laat glimlachen. Als je hunkert naar een
complimentje als ‘wat zie je er mooi uit’, moet je
zeker gaan winkelen. En niet alleen de winkels
afstruinen is een inspirerende herfstactiviteit. Wat
dacht je van uitwaaien tijdens een strandwandeling,
een dagje dierentuin of met je kinderen een grote
speeltuin bezoeken? De herfst biedt zoveel
mogelijkheden, dat najaarsmoeheid geen kans hoeft
te krijgen.

Ook moeite met veranderingen? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou
in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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BRUISENDE/VRIJGEZEL

Vrijgezel Wiljo
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

LENGTE
183 CM

LEEFTIJD
59 JAAR

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel
kosteloos in Bruist.

OGEN
GROEN

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteitenbegeleider en coach, maar heb zó veel meer
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve,
Wiljo
passie en kleur, zoals ik alles in het
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk
als een groot toneelspel, waarin ik al
spelend plezier mag maken.”
Dat plezier ervaart Wiljo ook achter
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde
ik landschappen en ook nu schilder ik nog
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heiligbeelden, ﬁets en wandel, ga graag op vakantie

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan
hoor en zie je mij niet.”
Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het
is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met
zoekt
zijn goede vrienden en voelt hij zich
gesteund door de fans van zijn kunst.
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan
zou ik toch wel weer eens die arm om mij
heen willen. Die bekende knuffel en het lief
en leed van de wereld samen delen. Want
houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet
waagt, wie niet wint…”

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden
naar wiljoh@home.nl.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Voel jij ze ook alweer?
De kriebels om weer van de
huiselijke warmte te genieten.
Buiten is het niet meer zo
warm als van de zomer.
Gewoon lekker knus met
Bruist op de bank.
Los de puzzels op en maak
kans op leuke prijzen.
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Maak kans op een
Geniet
thuis van
SodaStream
uw infraroodcabine!

bruiswater
toestel
Gun uzelf
de kwaliteit
van echte
onthaasting!

Maak in slechts
enkele seconden van
ACTIE! kraanwater
gewoon
Bij
inleveringbruiswater.
heerlijk

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
ﬁjne product van O’right.

van deze
advertentie: gratis
plaatsing van uw
infraroodcabine.

Zoek de zes letters in BRUIST!

5
2
3
8
1
4
7
9
6

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Ywoonmaand. T
De oplossing van vorige maand was rustig.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.
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k e d l y s n h j g l
s o n u a v w o w h q
• Plaatsen van nieuwe cv-installaties.
b m ovangnieuwe
u qsanitaire
u v installaties,
f b o
• Plaatsen
u
s
a
l
n
r
b
i
w g men/of plannen.
uitgevoerd naar uw wensen, tekeningen
• Plaatsen
van
zonnecollectoren
voor
b w g a z n z g b ewarm
g water en
eventueel ondersteuning van uw verwarming.
b g a b k u c a r b o
• Plaatsen van warmtepompen voor uw verwarming en
e e k t o j u d a k o
sanitaire warm water.
l m l j e p e r y m b
Maandag:
s a 13.00-18.00
g l c r g r m q r
Dinsdag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00
d k m c f b r m u j t
Zaterdag: 8.00-14.00
o p r g i e k m p p q
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
Werken die wij o.a. uitvoeren:

G

03/669 64 14 | vanhooydonck.bvba@skynet.be

koolzuur
gas
duurzaam
water

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing
in op onze site: www.brasschaat-bruist.be
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smaakje
bruist
bubbels
gemak

VOOR MOBILITEIT, VOOR IED EREEN
officieel dealer van:

www.vanmossel.be

