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Waar zwem jij
deze zomer?

Linda Verstraten:
‘We dwingen elkaar
vaak te kiezen’

Het grootste corso ter wereld
Ooit een wagen van negen meter hoog gezien? Een wagen die bedekt
is met bloemen en door mensenkracht door de straten wordt geduwd?
Corso Zundert toont u graag de magie van het grootste corso ter wereld.
Dit jaar op zondag 4 en maandag 5 september 2022. Wil je erbij zijn?
Zet dan de data nu in je agenda en bestel je kaarten online!
Het corso van Zundert is het grootste corso

Dag- en nachtwerk

van de wereld. Het is louter vrijwilligerswerk. Het ‘tikken’ van de half miljoen dahlia’s
Twintig buurtschappen strijden met elkaar

per wagen begint pas een paar dagen

om de mooiste wagen te bouwen, ter

voor het corso. De tent is een mierennest,

beoordeling van een vakkundige jury.

iedereen helpt mee tot de wagen klaar is.

En dat al meer dan tachtig jaar.

Al duurt het de hele nacht.

Zomervakantie in een tent

Tachtig jaar corso

Corsobouwers brengen de zomermaanden

Het eerste corso vond in 1936 plaats

door in de corsotent. Het gaat van grof

ter ere van de verjaardag van koningin

laswerk tot ﬁjn tempexgepriegel en papier-

Wilhelmina. Vanaf het prille begin

maché.

hebben de Zundertenaren hun corso
gekoesterd en van generatie op generatie

Alleen dahlia’s
Elke buurt heeft zijn eigen dahliaveld. Op de

doorgegeven.

velden staan de dahlia’s in tientallen soorten

Nieuwsgierig?

en kleuren. Het zijn vooral de ouderen van

Wilt u Corso Zundert zelf meemaken?
Bestel dan uw tickets direct online of ga
naar de website www.corsozundert.nl
en ontdek wat Corso Zundert allemaal
te bieden heeft.

de buurtschap die de knollen planten, het
onkruid wieden en de bloemen plukken.

PLEZIER IN
HET KAPPEN!
Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan
de producten waar ze mee werken en hebben ze heel
bewust gekozen voor REDKEN en Oway. Alle REDKENen Oway-producten zijn duurzaam en zeer zuinig in
gebruik. Vraag ons om meer informatie, want voor
iedereen is er een passend product in het gamma.

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

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

Miki

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefonisch of via de website
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10.00 tot 15.00
09.00 tot 18.00
09.00 tot 18.00
09.00 tot 20.00
08.00 tot 18.00
08.00 tot 16.00
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BELGISCHE
GRENSSTREEK

Wat is er nu lekkerder op een warme, zomerse dag dan de verkoeling
van een duik in de zee? België staat niet voor niets bekend als
waterland, dus die verkoelende duik wordt door de meeste mensen –
jong en oud – behoorlijk regelmatig genomen. Waar zouden we zijn
zonder water? Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Bruisende lezer,
Uiteraard hebben we ook deze maand nog steeds de zomer in ons hoofd,
maar we blikken ook vooruit naar bijzondere dingen die ons te wachten
staan. Zo lees je in het interview met Linda Verstraten meer over de
musical Checkpoint Charlie die in januari in première gaat. Een musical
over de Berlijnse Muur waarin Linda één van de hoofdrollen speelt. Mocht
je opzien tegen de koude wintermaanden, dan heb je nu in ieder geval
toch al iets om naar uit te kijken.
Ondertussen kijken al onze bruisende ondernemers uit naar jouw bezoekje
aan hun onderneming. Stuk voor stuk staan ze klaar om jou te
verwelkomen. Hoe ze dat doen? Je leest het als je snel verder bladert.
Maak er een mooie maand van!

KAPELLEN

Manuela Kolkman
Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel +31 647 885 009.

BRASSCHAAT
DE KEMPEN

Inhoud

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.

BRUIST/BODY&MIND

WAAR GA JIJ
VAAK ZWEMMEN?

Zwemmend
de zomer door

België staat bekend als waterland. De jongste kinderen worden al naar zwemles
gestuurd, zodat ze zich op jonge leeftijd kunnen redden in het water. Ondanks
de lage zeespiegel zijn we niet bang voor het zeewater. Sterker nog, tijdens de
zomermaanden zijn we er niet weg te slaan.
Zo snel mogelijk de glijbaan af, golven in het
golfslagbad en oefenen wie het langst onder water
kan blijven. Kan jij je nog herinneren hoe je dat
als kind deed? En misschien nu ook nog wel. Als
je van glijbanen houdt, is het Tikibad Duinrell in
Wassenaar een prima optie; je komt er glijbanen in
alle soorten en maten tegen.

A

B

C D

H

I

J

K

E
S

V W X

Z

8

G

ZON, ZEE EN STRAND Water is, zoals iedereen
weet, een van de eerste levensbehoeften van de
mens. Probeer maar eens een dag zonder water uit
de kraan te leven, dat lukt bijna niemand. Zonder
water zou de wereld niet kunnen bestaan en zouden
de zeeën land zijn. Dat is toch jammer, want tijdens
de zomerse dagen brengen we namelijk heel wat
uurtjes door aan het strand of aan natuurlijke
meertjes. De meesten nemen een volle tas met
handdoeken, zonnecrème en leesmateriaal mee,
zodat je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
kunt genieten van de golven, de meeuwen en de
boulevard.

DIEP IN DE ZEE Heb je wel eens gedoken of
gesnorkeld? Op verschillende plaatsen wereldwijd
kun je genieten van de meest schitterende
zeedieren. Van kleine kleurrijke visjes tot
zeeschildpadden die zich op hun gemakje
voortbewegen. Met een duikbrevet kun je tot wel
zestig meter diep gaan en de meest vreemde
wezens tegenkomen, waaronder zelfs reuzeinktvissen. Wist je dat een inktvis drie harten heeft?
Als je geluk hebt – of pech – kom je onderweg een
barracuda tegen. Geen zorgen, meestal laten ze de
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mens met rust omdat ze ons niet als prooi zien. Ook
net onder het wateroppervlak zie je soms al kleurrijke
vissen en prachtig koraal. Ga maar eens een kijkje
nemen in de Rode Zee en laat je verwonderen door
het mooie onderwaterleven.
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Ook op zoek naar zwemideeën? Op www.belgiebruist.be vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
9

10

11

LAST VAN EEN GEÏRRITEERDE
HUID IN HET GEZICHT?

De kans is groot dat je al eerder hebt gedronken uit
glazen van één van de grootste glaswerk
producenten ter wereld met een fabriek in
Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze
Hobstar, waarvan de naam verwijst
naar het speciﬁek geslepen glas met
sterpatroon. De vintage ‘look and feel’
van de Hobstar valt hierdoor in de
smaak. www.libbey.eu

Kom dan langs bij EsthetiQ

Je hebt waarschijnlijk last van een droge huid. We geven je daarom graag een
aantal verzorgingstips mee om een uitgedroogde
huid te verhelpen. Je kan bij ons een gratis
huidanalyse boeken om je huid professioneel te
laten analyseren. We bepalen jouw huidtype en
de producten die je nodig hebt om je huid
optimaal te verzorgen.
Wil je meer info over onze behandelingen of
wil je er eentje boeken:
bel 0032 (0)3 296 82 60 of ga naar de website!!

Scan
de
QR-code

www.esthetiQ.be
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Geniet van de

HALLMARK
BRIEVENBUS
DROOGBLOEMEN

WILKINSON MANNEN
HYDRO 5 WOOD
Wilkinson is helemaal bij met vernieuwde
technologieën en de meest effectieve
scheermessen. Een goed voorbeeld hiervan is
de Wilkinson Hydro 5 Wood, een scheersysteem
met een hoge kwaliteit beukenhouten handvat
van duurzame bronnen en een verpakking van
90% gerecycled en recyclebaar papier. Met
vijfvoudige mesjes en een innovatief
gelreservoir is dit scheersysteem ideaal voor
mannen die huidverzorging én duurzaamheid
hoog in het vaandel hebben staan. A B
www.wilkinsonsworld.nl
H I

Ook deze maand hebben we
weer enkele Bruist Deals
samengesteld voor onze
lezers. Neem een kijkje op
www.belgiebruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.
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SCHELDEBROUWERIJ
STRANDGAPER

Wilkinson heeft dé tool voor de bikinilijn uitgebracht:
de Intuition Complete Bikini. Aan de ene kant vind je
een trimmer, waarmee je veilig en nauwkeurig je
schaamhaar kan bijwerken. De trimmer is smal,
waardoor je makkelijk op lastige plekjes komt.
Aan de andere kant zit een scheersysteem met
vijf mesjes, waarmee je de bikinilijn snel en
nauwkeurig scheert. Je hoeft niet bang te zijn
voor huidirritaties, de scheermesjes zijn
namelijk geïntegreerd met een
huidvriendelijke gel.
www.wilkinsonsworld.nl

zonnestralen!

BRUIST

SHOPPING/NEWS

WILKINSON VROUWEN
INTUITION COMPLETE
BIKINI

LIBBEY
HOBSTAR GLAZEN
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Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat
samen met een persoonlijk
kaartje weten hoeveel je
diegene waardeert. Wie
verras jij met deze mooie
droogbloemen en pluimen
van Hallmark?
G
www.hallmark.nl
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Geniet op het strand van de Strandgaper van
Scheldebrouwerij. Zoals de naam al doet
vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect
om luierend op het strand van te genieten. De
evenwichtige smaak met het fruitige aroma hint
naar zindering en gezamenlijkheid en doet
verlangen naar meer. Deze sprankelende
verfrissing komt als geroepen op een zwoele dag.
Met een subtiel bittertje en een sprankelende
afdronk is de Strandgaper een perfecte
aanvulling op een warme avond.
www.scheldebrouwerij.com

Doe
mee en
win

LEZERSACTIES*
Like de
Facebookpagina van
België 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!

LEZERSACTIE*
Cheeky sauvignon

Deze (h)eerlijke Cheeky Sauvignon
is tropisch, verfrissend en zit
tjokvol citrus. Bovendien is de wijn
100% biologisch en vegan! Per
verkochte ﬂes wijn wordt 750 liter
schoon drinkwater gedoneerd aan
communities in Afrika!

Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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We heten u van ganser
harte welkom in
onze winkel.

GRATIS
KERNTHERMOMETER!
Een kernthermometer geeft de kerntemperatuur van je gerecht
weer. Door een metalen ‘naald’ (de probe) in het dikste deel van
het stuk vlees of vis te schuiven kan je de temperatuur op het
digitale scherm volgen.
Het meten van de kerntemperatuur is zeer belangrijk omdat je dan
perfect weet op welk exact moment een stuk vlees of vis van de grill mag
en voldoende is gegaard om te serveren. Zonder een kernthermometer
is het al snel heel moeilijk om keer op keer een perfect gegaard gerecht
aan je gasten te presenteren.

Gerijpt!

Dry aged entrecote - gans het jaar verkrijgbaar - minimum 6 weken
gerijpt vlees waardoor het smaakloze vocht verdwijnt, de smaak
sterk toeneemt en het vlees malser wordt. We rijpen zelf ons
rundvlees, vlees dat enkel afkomstig is van vrouwelijke dieren.
Bij Keurslager De Meulder kan je terecht voor gerijpt vlees van verschillende
origines. Een greep uit onze selectie: Charolais, Salers, Aubrac, Hereford Agnus,
Simmental, Holsteiner, Rubia Gallega, Limousin, Witblauw, Bocquillon,…


Brasschaat-centrum

Kwaliteit
elke dag opnieuw!

Ontvang je gratis kernthermometer bij aankoop van 1 kg gerijpte
entrecote zonder been, of bij 1,5 kg gerijpte entrecote met been, geldig
op alle rassen. Actie geldig tot en met 31 augustus 2022!

REVERSE SEAR,
dé manier om een (dik) stuk vlees perfect te garen!

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!

Een ideale methode voor een barbecue met deksel, een oven kan ook als
vervanging dienen indien je een open barbecue hebt. De naam zegt het zelf, je
gaat het vlees eerst ‘low & slow’ tot de juiste kerntemperatuur laten komen om het
dan pas een mooi korstje te geven op de barbecue (of in de (grill)pan). Met deze
techniek kan je een perfect egale garing van je vlees krijgen, mét dat mooie korstje
aan de buitenkant.

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

Benieuwd hoe zo’n reverse sear garing in z’n werk gaat? Kom langs in de winkel en
ontvang het stappenplan én een volledige tabel met de juiste kerntemperaturen van
rund, lam, varken, gevogelte,… En ga zelf aan de slag!
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Dagelijks bieden we u
een ruim assortiment
van vers vlees aan.
Hier wordt door ons
persoonlijk telkens de
beste kwaliteit
uitgekozen.

Ervaar de allround

schoonheidsbehandeling
Bij Hair & Beautystudio Uñas
bieden wij u een groot aanbod van
behandelingen en kennis aan.
Daarnaast hechten we veel belang
aan het gebruik van de juiste
producten.
U kunt altijd bij ons terecht voor de
volgende behandelingen:
NAGELSTYLING
MANICURE & PEDICURE
WAXEN
WIMPEREXTENSIONS & LASHLIFT
AFSLANKEN MET CRYOLIPOLYSE
HAARVERZORGING
CELLULITE VERMINDERING MET VELASHAPE
DETOX

In 2017 is de zaak op vraag van onze klanten uitgebreid en zijn we verhuisd
naar een groter pand aan de overkant van de straat. Daardoor kunnen
we nu een allround schoonheidsbehandeling geven, waarbij we uw haar
kunnen knippen en ook uw handen, gezicht en voeten kunnen verzorgen.
Body sculpting is één van onze specialiteiten bij Hair &
Beautystudio Uñas, dankzij de techniek van Cryolipolyse in
combinatie van schoktherapie wordt overtollig vet verwijderd.
Cryolipolyse is een behandeling
om het ﬁguur te corrigeren
en daardoor uiterst geschikt
om extra kilo’s kwijt te raken.
Afvallen met Cryolipolyse biedt
een oplossing wanneer u af wilt
van vet op bijvoorbeeld buik,
billen en benen. De afgebroken
vetcellen worden in kleine
hoeveelheden door het lichaam
zelf afgevoerd. Hierdoor heeft de huid voldoende tijd om zich
aan de nieuwe lichaamsvormen aan te passen. De huid verslapt
daarom niet, maar voelt juist steviger aan!
Cryolipolyse is niet voor iedereen geschikt dus vraag een
infosessie aan zodat wij dit met u kunnen bespreken.

Heidestatiestraat 30a, Kalmthout
0032 034 34 80 34
www.hairbeautystudiounas.be

Wenst u meer informatie over?
Surf dan naar onze website www.hairbeautystudiounas.be
en boek een gratis info sessie waar wij stap voor stap deze
behandeling met u doornemen.
16

Reserveer
nu een
behandelin
g via de
website.

Je verbrandt gemiddeld 650 calorieën
tijdens een uurtje zwemmen.
Wist jij dat zwemmen een van de
gezondste sporten is die er bestaan?
We zweten gemiddeld 600 tot 900 ml
per dag. Yoga heeft als doel
lichaam en geest te verbinden door
middel van de ademhaling. Wist je dat bevroren
water 9% lichter is dan vloeibaar water?
Zo komt het dat ijs op water drijft.
De kleur blauw trekt muggen aan. Draag
dus zo min mogelijk kleren
met deze kleur. Vitamine B1 kan helpen
bij lucht- en zeeziekte.
Hoe goed je je ook wast, er leven

meer dan 1000 bacteriesoorten
op je huid.
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De tuin...

je tweede huis?

GREEN HOUSE ADEMT

Stijl, elegantie
en klasse

Kom langs en
voor uw huis
ervaar wat wij
nen
kunnen beteke

U kan bij ons terecht voor:
✔ (advies bij) het ontwerp of
verbouwing van uw woning;
✔ ontwerp van uw kasten of
meubelen;
✔ advies bij het kiezen/plaatsen
van de verlichting;
✔ advies bij het kiezen van
vloeren en plinten;
✔ advies bij het kiezen van
kleuren van het schilderwerk;
✔ advies, leveren en plaatsen van
gordijnen en stofferingen,
met keuze uit meer dan
50.000 stoffen;
✔ jaloezieën in hout en shutters.

op maat

VORMGEVING

Green House Interiors heeft er kijk op!

Ontdek wat we
nog meer bieden.
Scan de QR-code

Heilig Bloedlaan 259-261, Hoogstraten | 00 32 (0) 3314 74 70 | greenhouse2@telenet.be | www.inforegio.be/interieur-green-house-hoogstraten
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We geven uw oude
meubels een tweede
leven. Het houten
frame wordt volledig
nagekeken en
eventueel opnieuw
gekleurd, passend
bij de stof.

Wil je meer balans
in je figuur?

Betrouwbare
en betaalbare
plastische chirurg
ie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden
De vakkundige en gepassioneerde plastisch
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie,
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen,
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin,
schouderbladen, bovenarmen en rug.
Een liposuctie is een specialistische behandeling
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een
liposuctie is een oriënterend gesprek met één
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde
setting kun je al je vragen en verwachtingen

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft
heldere informatie over de behandeling, de nazorg,
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal
een maatwerkofferte door de consulente met jou
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een
weloverwogen beslissing nemen.

Wie zijn wij?

Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie.
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen.
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal.
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend
consult met één van onze plastisch chirurgen aan.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

Klantervaring

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael |
Kliniek Heyendael

“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan.
Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is
precies naar mijn verwachtingen.” Sadaf

voor
20
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‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl

Ze zijn er weer!

Zeeuwse mosselen
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De zomer is van start gegaan
en daar horen natuurlijk
Zeeuwse mosselen bij!
Topmosselen
• natuur
• look/lookroom
• witte wijn
• Thaise curry
• ‘t Koetshuis
(kreeftenbisque, tomaat en
garnaaltjes)

Pukkelpop is een vierdaags festival
en wordt sinds 1985 door de
Humanistische Jongeren van
Leopoldsburg georganiseerd. Het
groeide uit van een klein lokaal
muziekgebeuren tot een alternatief
openluchtfestival in Hasselt.
Inmiddels behoort Pukkelpop tot de
absolute top van de Europese
muziekevenementen. De organisatie kiest bewust voor een progressieve muziek- en randprogrammatie. Bijna 200 actuele kleppers,
levende legendes en visionaire
alternatieve acts wisselen elkaar af
op een van de verschillende podia.
Van stevige rockacts, ingetogen
singer-songwriters, pure pop en
pompende house tot gloeiende
metal; alles kan en mag op
Pukkelpop. Dit jaar vindt Pukkelpop
plaats van 18 tot en met 21
augustus. www.pukkelpop.be

Restaurant Brasserie 't Koetshuis
Oud Broek 2, Stabroek
0032-3-6058485
www.brasserie-tkoetshuis.be
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FILMPJE KIJKEN
TO OLIVIA

BINNEN/BUITEN

In 1962 was Roald Dahl (Hugh Bonneville)
een opkomend kinderboekenschrijver en zijn
vrouw, Patricia Neal (Keeley Hawes), een
ﬁlmster uit Hollywood. Dit onwaarschijnlijke
koppel trok zich samen terug op het Engelse
platteland om daar hun groeiende jonge
gezin groot te brengen. Hun leven werd
alleen op zijn kop gezet toen hun dochter
Olivia besmet raakte met het mazelenvirus en
vervolgens overleed. Haar dood verwoestte
het koppel, maar hun gedeelde verdriet werd
ook een bron van verlossing en kracht. Neal
zou hierna een Oscar winnen en Dahl schreef
zijn kaskraker. TO OLIVIA is vanaf 3
augustus te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DROMER
Na zijn eindexamen en de dood van zijn
vader verhuist Jesper van München naar
Berlijn. In de telefoongesprekken met zijn
moeder en zijn thuiswonende broertje schetst
Jesper een rooskleurig beeld van zijn leven,
compleet met leuke kamer, vlot verlopende
studie, succesvolle vriendin en een bijna
voltooid romanmanuscript. Maar in
werkelijkheid woont hij in een verkrot
souterrain, heeft hij nog nooit een college
bijgewoond, is de vriendin uit zijn duim
gezogen en ook de roman gaat nergens
heen. Jesper wil nog maar één ding: zijn
leven radicaal veranderen. Hij beleeft een
turbulente week en gaat op een wilde
odyssee door Berlijn. DROMER van Benedict
Wells is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.
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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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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

Linda Verstraten:

‘We dwingen elkaar vaak
om te kiezen’
Linda Verstraten is een van de hoofdrolspelers in Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over
de Berlijnse Muur. Theater.nl sprak haar over de musicalproductie.
Checkpoint Charlie is absoluut geen geschiedenisles,
maar speelt zich af op microniveau. De musical zoekt
naar de menselijkheid achter een grote historische
gebeurtenis. Verstraten licht toe dat het juist belangrijk
is om dat aspect te belichten. “Omdat we beter
beseffen wat er gebeurt in de wereld wanneer we
inzoomen op wat de mensen allemaal meemaken.”

LINDA SPEELT LENA “In de musical gaat het dus
niet om Oost tegen West of goed tegen kwaad. Zo is
mijn personage, Lena, een zangeres uit OostDuitsland die met haar muziek graag naar het Westen
wil. Aan de andere kant zit Anna, gespeeld door
Sanne den Besten. Zij is zwanger en wil juist graag
terug naar familie in het Oosten.”

EEN ANDERE KANT BELICHTEN “In de
geschiedenisboeken zien we vaak dat de val van
de Muur beschreven wordt, maar wij willen een
realistisch beeld schetsen van de beginperiode
van de Muur”, vertelt ze. De musical zoomt in op
de levens van zeven Berlijners en één Amerikaanse
soldaat. Verstraten: “Daarin willen we geen zwartwitbeeld schetsen. In ﬁlms en boeken zien we
vaak dat het Oosten slecht is en het Westen goed,
maar dat ligt genuanceerder.”

WAARHEID LIGT IN HET MIDDEN Verstraten
benadrukt hoe belangrijk het is om de nuance te
zoeken: “Ik denk dat iedereen tegenwoordig zo zwartwit naar de wereld kijkt en dat ook verwacht van
anderen. Terwijl ik denk: je mag het ook een beetje
eens zijn met de ene kant en een beetje eens zijn met
de andere kant. We dwingen elkaar vaak om te
kiezen, terwijl de waarheid soms in het midden ligt.”

Foto: Dinne van Rongen

Checkpoint Charlie gaat in januari 2023 in
première. Bekijk de speellijst 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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BRUISENDE/ZAKEN

Verhuur je woonruimte via

Oxrooms!

België telt steeds meer arbeidsmigranten om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Die
moeten natuurlijk ook ergens wonen. Oxrooms bouwt leegstaande panden om tot compleet
ingerichte woonruimtes, waar met name uitzendbureaus hun internationale werknemers
kunnen huisvesten. Een mooie business die ook interessant is voor jou! Door je eigen woning
via Oxrooms te verhuren kun je namelijk een stabiele, vaste inkomstenbron realiseren.
De huisvesting van arbeidsmigranten komt
nogal eens negatief in de publiciteit. “Dat zijn de
huisjesmelkers die alleen snel geld willen verdienen.
Wij nemen onze business serieus en doen ons
uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te
doen. We richten de woning volledig in, zodat de
mensen er ﬁjn kunnen wonen. Als ik langskom en ze
zeggen ‘het voelt echt als thuis’, dan ben ik helemaal
tevreden. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Tips zijn welkom
Oxrooms beschikt over een groot aanbod van
woningen, appartementen, studio’s en hotelkamers.
“Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben we op dat
gebied niet te klagen. In deze krappe woningmarkt

zijn we echter voortdurend op zoek zijn naar nieuwe panden,
dus tips zijn zeer welkom. Daar staat uiteraard een leuke
beloning tegenover.”

Hoog rendement
Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen hun
woonruimte via Oxrooms verhuren. “Als ze willen, kunnen
we zelfs voor hen op zoek naar een pand dat geschikt is als
investering. Het werkt als volgt: je verhuurt je woning aan ons,
en wij verhuren het vervolgens aan onze klanten. Je hebt er
zelf geen omkijken naar, wij regelen verder alles. Sowieso heb
je bij deze doelgroep nooit veel problemen, dat is een heel
ander verhaal wanneer je het zelf verhuurt aan particulieren.
En het loont. Op deze manier behaal je een rendement van
gemiddeld 10-12%. Dat is toch mooi meegenomen.”

Is je interesse
gewekt?

‘Een investering die loont’

Neem
contact op voo
meer informati r
e!

Oxrooms, Molenbosstraat 7A Ossendrecht (NL) • Tel: +31 (0)85-8087706 • info@ox-rooms.nl • www.ox-rooms.nl
2

Als een droom aan zee tot leven komt ...

dat is Puerto Marina!

Makelaar sinds 1987

www.bbipuertomarina.com

+34 607 731 972
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Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Aanraking…
body to body… erotiek…
happy end.

Even heerlijk in de watten en alle aandacht voor jou. Een
ontspanningsmassage is ideaal als je stress ervaart of gewoon
wanneer je lekker wil genieten. We nemen de tijd en masseren
in een rustig ritme, zodat je echt lekker kunt ontspannen.
Met deze maand de volgende massage uitgelicht:

10%
KORTING

OP ONZE
TANTRA MASSAGE
OP VERTOON VAN EEN FOTO
VAN DEZE ADVERTENTIE

NURU MASSAGE
Nuru, oftewel nori, is een Japans woord en betekent glad.
De nuru massagegel is een heerlijke gladde gel die
uitermate geschikt is voor een heerlijke body to body
massage met sensuele glijbewegingen. Het gehele
lichaam zal ontspannen en wordt gestimuleerd naar een
sensueel hoogtepunt.
De nuru gel is een natuurproduct geheel op waterbasis.
Het plakt niet en het is smaak- en reukloos. Na gebruik
spoelt de gel gemakkelijk van het lichaam. Try the
ultimate experience.
Kom genieten!

Psst...

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

TANTRA MASSAGE
KOPPEL MASSAGE
SHOGUN MASSAGE

Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn.

NURU MASSAGE

Op zoek naar een erotische baan?

VIP MASSAGE

Altijd genieten!

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?
Scan de QR-code en stuur een e-mail!

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl
34
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COLUMN/LUTGART SMEKENS

Op ontdekkingstocht
door Antwerpen
We moeten het niet altijd ver gaan zoeken om schoonheid en ontspanning te
ontdekken. Ook het eigen land heeft veel te bieden, zowel voor eendagstoerisme
als voor een verblijfvakantie. Ontdekkingstocht door Antwerpen. Hierin geeft
auteur Freddy Michiels toelichting over 60 standbeelden in Antwerpen, die
opgedragen zijn aan personen die een rol van betekenis gespeeld hebben voor
het land en voor Antwerpen in het bijzonder.
Tijdens vijf uitgestippelde en
becommentarieerde wandelingen in
historisch Antwerpen leren we verschillende
facetten van de stad kennen, vergezeld
van vele weetjes en verrassende verhalen.
Ideaal om op een nuttige, leerzame en
ontspannende manier kennis te maken met
alles wat Antwerpen zo boeiend maakt. Elke
wandeling toont het traject ook op plan,
waarbij start en aankomst altijd op dezelfde
locatie is.
Zo ontdekken we Oud-Antwerpen,
Winkelwandel-Antwerpen, Anterpen
Diamantstad, het Eilandje en Antwerpen
Zuid. Aanvullend krijgen we verrassende
achtergrondverhalen bij 60 standbeelden

en merkwaardige verhalen die deze
standbeelden soms wel in een ander
perspectief plaatsen.
Het boek is uitgegeven in handig
zakformaat met harde kaft en leeslint
en geïllustreerd met 400 foto’s.
Makkelijk mee te nemen tijdens
de wandelingen. Prijs: €24,95.
Verkrijgbaar in de boekhandel
of bij de auteur (www.
freddymichiels.com).
Antwerpen... Een bezoek
meer dan waard.
Lutgart Smekens
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HIPPE EN DUURZAME KINDERSCHOENEN TOT MAAT 36
Wil je als eerste al onze
nieuwigheden ontdekken?

Volg ons!

Pippa is een gezellige kinderschoenwinkel in het hartje van Schilde waar persoonlijke
service centraal staat. Een goede kinderschoen vanaf de allereerste stapjes is enorm
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de voeten van jouw oogappel. We nemen
met plezier de nodige tijd voor elke klant. We meten steeds de voeten op en gaan
daarna samen opzoek naar de perfecte schoen voor jouw kind in de stijl die jij
leuk vindt. Onze collectie bestaat uit hippe, originele, kwaliteitsvolle en duurzame
schoenen. Ook voor de mama’s hebben we een collectie om te ‘twinnen’ met je
kleine kapoen. Zalig toch!?
Ik kijk er naar uit jou te mogen verwelkomen bij Pippa!

Liefs, Cato

Shop online:
www.pippakinderschoenen.be

BACK TO SCHOOL

Pippa
Turnhoutsebaan 260, Schilde
info@pippakinderschoenen.be
0477/03.23.60

Terug naar school was nog nooit zo leuk
met de boekentassen van Jeune Premier
en Sticky Lemon. Ben jij al klaar voor het
nieuwe schooljaar? Kom binnen en ontdek
onze volledige collectie boekentassen,
rugzakken en (school)schoenen.
Onze merken:
Ocra – Angulus – Rondinella – Pom d’api - Naturino x Falcotto –
Blundstone – HIP – Petit Nord – Confetti – Tricati – Victoria – Alwero
– Freedom Moses – Jeune Premier – Sticky Lemon – Aigle – Bergstein
– Collégien – MP Denmark – Imruby – …
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Voel je fris na een

vliegreis

ALTIJD EEN YOGASTIJL
DIE BIJ JOU PAST!
Op zoek naar manieren om te ontspannen en gezond
te blijven? Dan is yoga misschien iets voor jou! Voorbij
de waan van de dag – even onthaasten. Laat de
spanning van je afglijden en versoepel je lichaam.

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar hoe
kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.
DRINK GENOEG WATER In een vliegtuig is de lucht
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid.
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken.
Vermijd kofﬁe en alcohol, want deze drankjes werken
juist vochtafdrijvend.

Op onze nieuwe locatie bij Praktijk Moyson,
waar ook een chiropractor en acupuncturist is
gevestigd, geef ik yogalessen. Het pand heeft een
mooie lichte zaal met een grote tuin, ideaal om
geheel zen aan de les te beginnen. Verschillende
yogastijlen bied ik aan, voor zowel beginnende als
gevorderden. Mijn specialisatie is rugyoga wat jouw
houding in het alledaagse leven bevordert.

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

5 BEURTENKAART €60,GELDIG VOOR ALLE LESSEN

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

*12 ochtendlessen met een maximum van 12 personen per les
*Alle materiaal gratis ter beschikking

LESSENAANBOD

RUGYOGA

YIN YOGA

Rugpijn kan belemmerend, frustrerend en
een zware last zijn. Door middel van specifieke
oefeningen, ademhaling, aandacht/ bewustzijn
en beweging ontspan je de oppervlakkige
bewegingsspieren.

YOGALATES
HATHA YOGA
RUGYOGA
D/STRESS YOGA

LOOKING/GOOD

VLIEGTUIG YOGA Om geen opgezwollen voeten,
benen of handen te krijgen, is het belangrijk om te blijven
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek
je knieën en knijp met je handen in een balletje.
GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES Vaak zijn de schermpjes,
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of
antibacteriële gel om jezelf weer op te frissen.

Je lijnt het lichaam zó uit dat de diepe
houdingsspieren weer geactiveerd worden.
De lessen hebben als doel om de gezondheid
van de rug en wervelkolom te ondersteunen,
te herstellen en te verbeteren.

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

SOFT FLOW YOGA
Kapelsesteenweg 272, Brasschaat | deyogastudiobrasschaat@gmail.com | www.deyogastudio.be
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BLOG/FAJAHLOURENS

Bewustwording
Als je je bewust wordt van ongewenste, vastzittende
patronen, dan kan je ze veranderen. Het stukje
bewustwording van die patronen is stap één.
Vaak levert bepaald gedrag ons iets op. Ik wilde
bijvoorbeeld iedereen helpen. Ik gaf ongevraagd
advies, leende geld uit en bood onderdak. Deze
behulpzaamheid klinkt als een mooie eigenschap.
Dat is het ook, alleen deed ik het onbewust niet
voor de ander maar voor mezelf. Het leverde me
schouderklopjes op. Die had ik nodig om me goed
te voelen. Ik vond mezelf namelijk niet goed genoeg.
Ook zorgde mijn behulpzaamheid voor aﬂeiding.
Door met anderen bezig te zijn, hoefde ik niet naar mijn
eigen problemen te kijken. Ik was veel te druk met andermans
problemen. Toen ik mij bewust werd van dit gedrag, wilde ik het
veranderen. Ik ben mezelf gaan waarderen, schouderklopjes
gaan geven en ik heb trauma’s verwerkt. Ik mediteer,
relativeer en spreek mezelf toe met lieve woorden. Ook heb
ik systemisch werk gedaan, waaronder paardencoaching
en een NLP-opleiding. Dit heeft veel inzichten opgeleverd.
Genoeg hebben aan jezelf is alles wat je nodig hebt.
Andermans mening verandert niks aan hoe ik naar
mijzelf kijk. Dat is pure vrijheid.
Lukt het jou nog niet zo goed? Dan heb ik een online
training gemaakt om onbewust gedrag te veranderen naar
bewust gedrag en het van daaruit te veranderen. Je kan deze
training vinden op www.mykillerbodymotivation.com.

Liefs, Fajah

Yasmien, master in beauty
LIPS

BROW ART

MESOSKINLINE

EYEDESIGN

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

Non-invasieve mesotherapie is een
effectieve en pijnloze methode voor
het behandelen van rimpels, littekens,
striemen en haaruitval.
De geavanceerde meso cocktails zijn
zeer effectief en verjongen de huid.
De cocktails bevatten hyaluronzuur en
worden op een zachte manier in de
huid geïmplanteerd.

AREOLA (tepelhof)

Hairstrokes: een machinale
techniek waarbij ultrafijne haartjes
gezet worden. Kan gecombineerd
worden met schaduw.
Powderbrows: een machinale
techniek waarbij een zachte
schaduw gecreëerd wordt.

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’.
Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?
Maak dan eens een afspraak of kijk eens op
de website voor meer informatie!

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

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.
Yasmien Beauty Artist | Sparrenlaan 15, Brecht | 0497402377 | info@yasmienbeautyartist.be | www.yasmienbeautyartist.be
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ONTDEK NU
DE NIEUWE

Klok stuk?

ZOMER
COLLECTIE

TROUWRINGEN • GOUDSMEDERIJ • KLOKKENMAKERIJ
Paul Van der Auwera is een van de weinige ambachtelijke
klokkenmakers. Contacteer ons voor een huisbezoek en
ophaling en perfecte reparatie van uw klok of uurwerk.

Maak nu een afspraak!
Laat je klokje weer tikken zoals het hoort!

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

• Gratis huisconsult
• Alle merken
• Gratis opgehaald en teruggeplaatst
met twee jaar waarborg
• Gespecialiseerd in antieke klokken

MAAT
34 T/M 46

Tilburgseweg 57A, Goirle (NL) |

06 13774345 | info@nektargoirle.com |
45

nektar.goirle | www.nektargoirle.com

‘t

CRUYDT

MANGERIE

Kom genieten van onze
tongstrelende culinaire creaties!

In de unieke ambiance van Mangerie ‘t Cruydt hebben kookkunstenaar
Barry Smeekens en zijn team hun ideeën op smaakvolle wijze gestalte
gegeven. De plannen werden daar in een eendrachtige samenwerking
gesmeed en verwezenlijkt.
Het resultaat mag gezien worden: een
fraaie samengang tussen de kook- en
decoratiekunsten, tussen de tongstrelende
culinaire creaties van ’t Cruydt en het
oogstrelende antiek, tussen de beeldende
kunst en de interieur- en tuindecoraties van
de Greenhouse brigade.
Wie niet alleen de smaakpapillen wil
verwennen, maar ook de ogen de kost
wil geven, raden wij aan om bij Mangerie
’t Cruydt te reserveren.

We zijn geopend van woensdag t/m
maandag van 12.00 tot 21.30 uur
en alle zon- en feestdagen! Wij zien
u graag terug in ons restaurant.

Zorg
op
maat?

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

Met culinaire groet,

Team Mangerie 't Cruydt

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!

Mangerie ‘t Cruydt

Heilig Bloedlaan 259-261 2320 Hoogstraten, België
(+32) 3 322 77 37 | (+32)0476913992 | info@tcruydt-mangerie.eu

Heidestatiestraat 45 2920 Heide Kalmthout
Poets en strijkhuis Lemmens / Zorgassistentie Lemmens
+32 486 66 15 45 | zorgassistentie.lemmens@telenet.be | 03 297 67 17

Exclusiviteit en
functionaliteit in één

BETAALBARE TRENDY MODE
IN
ALLE MATEN (MAAT 34 T/M 48
)

Flowing Art ontwikkelt,
produceert en installeert
decoratieve gietvloeren bij
particulieren en bedrijven.

Waar Flowing Art zich in onderscheidt,
is dat ze ook plinten en wandpanelen
kunnen maken van hetzelfde materiaal
als uw gietvloer.

Kom vrijblijvend eens kijken in onze
showroom. Het liefst op afspraak.
Ampèreweg 6,
Hoogerheide (NL)
+31 (0)164-606148
info@ﬂowingart.eu
www.ﬂowingart.eu

Fotograaf:

Voor bijzondere tafelbladen die bewerkt
zijn met epoxy, zoals ingegoten
mosselschelpen, bent u bij Flowing Art
aan het juiste adres.

Shootyou.be | www.shootyou.be

U krijgt dan dezelfde uitstraling op
de muur als op uw gietvloer.
Ideaal voor bijvoorbeeld de badkamer.
Ook mooie printafbeeldingen voor aan
de wand vindt u bij Flowing Art.

FABULICIOUS | ‘CAUSE ALL SIZES MATTER
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Schoolstraat 1B, Schilde | 0499 36 35 69
Fabulicious.eu | www.fabulicious.eu

Wat doet Care Lumi Coat ?
De producten van Lumi Coat zijn geschikt voor alle haartypen, maar de Shine Spray
het meest voor ﬁjn tot medium haar en de Supreme Cream is het meest geschikt voor
normaal tot dik, ruw krullend haar.
Waarom werkt de Shine Spray?
Deze nieuwe formule zorgt voor
een gewichtsloze verzorging en
een prachtige glans. Het creëert
een beschermende laag om het
haar. Zo wordt uw haar beschermd
tegen verdere beschadiging.

het haar twee keer zo glad en
91% gezonder. Het beschermt
het haar tot 230°C dankzij de
hitte geactiveerde haar sealer.
Het geeft je haar een mooie en
natuurlijke glans. Met vegan
formule.

Hoe de Shine Spray te gebruiken?
Spray de Lumi Coat op gewassen,
vochtig haar. Activeer de formule
met behulp van een warmte tool.
Style het haar zoals gewenst. Het
resultaat? Glad, zijdezacht haar
met een schitterende glans die
minstens drie wasbeurten blijft.

Hoe de Supreme Cream te
gebruiken?
Breng de crème aan op vochtig
haar vanaf halverwege tot in
de punten. Föhn het haar om
de Fiber Sealing Technology te
activeren. Style je haar zoals
gewenst.

Waarom werkt de Supreme
Cream?
De Supreme Cream maakt het
haar gezonder. De crème maakt

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.”
Waarom Sicilia Mia?
“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 en eigen koekjes bij de kofﬁe.”
Voor wie is Sicilia Mia?
“Iedereen is welkom bij ons. Het restaurant is
toegankelijk voor ouderen en voor gehandicapten en
we hebben een overdekte buitenbar. Daar kunnen
mensen terecht voor hapjes en een drankje.”

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

Tot ziens bij

Sibel Esen

Sicilia Mia

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

Sicilian gourmet restaurant

Kapelsesteenweg 310, Brasschaat | 03 225 11 13 | Volg ons op:
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Salon.luxx

Salon luxx

Sicilia Mia | Winkelstap 75-77, Schoten | 03.645.63.63 | www.siciliamiaschoten.com
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bij Approaching Nature

AUGUSTUS-ACTIE:

Bij Approaching Nature wordt
gewerkt met de natuurlijke, biologisch

Boek een
gelaatsverzorging en
krijg een gratis body
olie cadeau!

Voor een professionele en deugddoende verzorging
ben je bij Approaching Nature aan het juiste adres.

gecertiﬁceerde en veganistische

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 kan bij me
terecht voor manicure, gellak, pedicure,
gelaatsmassages, lichaamsmassages,
gelaatsbehandelingen en ontharingen.

Gun je huid het beste van wat de natuur te bieden heeft!

producten van Organic Spa.

Maak een
afspraak
en ervaar
het zelf!

Ap�roa���n�

Hopelijk tot binnenkort!

na����

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

Jullie zijn allemaal welkom om jullie kleedjes te verkorten, nieuwe
ritsen te laten zetten, gordijnen te laten maken en alle retouches van
A tot Z. Ook voor borduurwerken en printen op T-shirts en maskers
zijn jullie welkom. Dat is ook een goede optie voor een leuke cadeau.

Ik wil gewoon dat ie het doet!
Wij leveren en herstellen
computers, notebooks,
tablets, randapparatuur,
IP-camera's.

Dream PC | De gepaste oplossing voor jouw probleem!
Opkuissessie (groot onderhoud)
Voor particulieren (incl. btw)
• tijdelijke bestanden verwijderen
• bureaublad opruimen
• programmalijst opschonen
• opstartprogramma’s nalopen
• opstartservice nalopen
• volledige virusscan
• malware scan
• drivers nalopen
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

Nu ook
Kom langs
of
maak een
afspraak

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

Herstellingen • Strijkdienst • Naaigerief • Retouche • Textiel Handmade • Workshops
Bredabaan 471, 2930 Brasschaat | 0483/388 439 | datelier-hasmik@outlook.com |

D’atelier Hasmik

Witvenstraat 200, Hoevenen | 03 605 67 35
info@dreampc.be | www.dreampc.be
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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

RUIMTE NODIG?
WIJ HEBBEN DE PLAATS!

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en
zelfstandigen. Maar Top Storage heeft zijn storage-boxen uitgebreid zodat ook jij je spullen
en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons. Top Storage weet als geen ander dat
properheid één van de belangrijkste redenen is bij het kiezen van je opslagruimte.
Ons team leidt je persoonlijk rond in onze nieuwe self-storage ruimtes zodat je er
zeker van bent dat je juist zit bij Top Storage.
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30
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De wens van de klant
staat op de eerste plaats
Geniet van een heerlijke hoofdmassage bij elke was- & knipbeurt
en brushing! De wens van mijn klant staat op de eerste plaats en
ik zal u met raad en daad bijstaan.
Wij zijn toegewijd aan kwaliteit, teamwerk, toegankelijkheid en ﬂexibiliteit
van service, sociale en ecologische betrokkenheid, inclusiviteit en actief
luisteren naar ons publiek.

Ons team staat voor je klaar!
Verhoevenlei 103, Brasschaat
470 82 38 53 | www.tinneke.eu

Top Storage | Lage Kaart 460 - 2930, Brasschaat | 03 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be
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hier
je ticket
s

Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART

ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND
Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark
Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de
echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin
je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de
toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren!

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen.
Luister naar de mooie verhalen van de pratende
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de
paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere
dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling,
Wereld vol Wonderen.

OOG IN OOG MET WILDE DIEREN
Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest
fascinerende Afrikaanse diersoorten!
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je
verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur
schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur.
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je
eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

VOOR IEDER WAT WILS
MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland,
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige
Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld.
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De
tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken
zich door de diversiteit van kunst en haar makers.
Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en
fotograﬁe tot digitale kunst. Transparantie, een open
deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte.
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het
motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.
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Heerlijk frisse

BRUIST/RECEPT

panzanella
Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella,
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.
4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)
INGREDIËNTEN
1 rode ui
witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer
180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella
verse basilicum
DRESSING
50 ml olijfolie
3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knoﬂook
snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het
dan even apart.
Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika
in reepjes toe.
Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken.
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.
Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door.
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de
schaal met het brood en de groenten.
Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.
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SodaStream

Bruist
Ecofriendly
Powerbank

De zomer staat voor heel
wat uren speel-, zwemen spetterplezier in het
water. De zwemmers en
zongenieters kunnen nu
een hele zomer lekker
bijbruinen onder het genot
van een drankje en een
Bruist puzzel. Daarnaast
maak je ook nog eens kans
op leuke prijzen.
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8
1
7
9

Maak kans op een

bruiswater
toestel

Nooit meer een lege telefoon,
want met de kleine, ecofriendly
en herlaadbare Bruist Powerbank
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een
van de bekende inleverpunten.

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Zoek de zes letters in BRUIST!

2
8
7
3
4
6
7
6
1

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
Y'zwemmen'. T
De oplossing van vorige maand was waaier.
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 9-2-3.
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fris
bubbel
zomer
spa

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing
in op onze site: www.brasschaat-bruist.be.
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sodastream
water
lekker
smaakjes

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 september
de oplossing in op onze site: www.brasschaat-bruist.be

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

MAXLUUK.COM

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

BOREK.EU

E N JOYIN G TH E OUTD OOR S
YOI-FURNITURE.COM

Showroom Borek | Bedrijfsweg 7 | Oisterwijk

| T +31 (0)13 528 88 66 | E mail@borek.eu

USED CAR S

www.vanmossel.be
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