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Geniet van onze ‘Welkom Promoties’
WIE ZIT ER ACHTER 

BE.YOU.TIQUE?

Ik ben Yente, geboren in 1994. Al mijn hele 
jonge leven woon ik in Schilde.

De passie voor het zorgen voor anderen heb 
ik al mijn hele jeugd in mij. In mijn secundair 

studeerde ik af als kapster, waarna ik nog 
ging verder studeren voor het diploma 
schoonheidsspecialiste. De liefde voor 

deze opleiding is me zo blijven hangen dat 
ik meteen begon mijn eigen salonnetje op 
te bouwen in bijberoep. Vandaag de dag 
kan ik met trots zeggen dat ik mijn eigen 

schoonheidssalon heb kunnen opstarten. 
Ondertussen zit ik al 7 jaar in het vak. 

Ik hoop jullie snel te mogen ontvangen!

Heel veel liefs,
Yente

Beyoutique Beautysalon
Het Schoemeken 35, Schilde
0479-749421
www.beyoutique.be

MAAK  NU JE AFSPRAAK VIA  
0479-749421 OF 
WWW.BEYOUTIQUE.BE

Actie geldig van 1/10 t.e.m. 1/11 (promo’s niet cumuleerbaar met andere acties of promoties)

-10% -5%

-5%

Korting op alle
gelaatsverzorgingen

Op alle
voetverzorgingen

Op alle
manicures

Geniet van onze ‘Welkom Promoties’



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

Vindt u iets dat u aanstaat of wenst u 
meer informatie? Kom bij ons langs of 
neem contact op.

Bij Ecofl ames kunt u terecht voor 
alle types kachels.
Wij verkopen o.a. pellet-, hout- en 
gaskachels, hout- en gashaarden en 
elektrische sfeerverwarming.

Dé haard
voor jouw 
huis!

Bosduinstraat 51, Wuustwezel  |  03-4256091
info@ecofl ames.be  |  www.ecofl ames.be

Wij houden uw energie laag!
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Bruisende lezer,

Het is offi cieel: de herfst is begonnen. Voor sommigen is dit de mooiste tijd 
van het jaar, maar er zijn ook heel wat mensen die last krijgen van een 
zogenaamde herfstdip. Ze zijn moe, hebben weinig energie en zouden het 
liefst de hele dag in bed blijven liggen. Gelukkig kun je daar zelf eenvoudig 
iets tegen doen. Wat? Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Bij deze alvast één goede tip tegen je herfstdip: koop een kaartje voor de 
nieuwste show van stand-upcomedian Martijn Koning; een avondvullende 
show waarmee hij het publiek vermaakt, zoals je kunt lezen in het interview 
dat we met hem hadden.

Herfstdip of niet, op de redactie van Bruist blijven wij gewoon hard 
doorwerken om elke maand weer een mooi magazine voor onze lezers te 
maken. En datzelfde geldt voor al onze bruisende ondernemers. Ook zij laten 
zich niet tegenhouden door een eventuele herfstdip, maar blijven er alles aan 
doen om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Blader snel verder 
voor hun inspirerende verhalen om te ontdekken hoe ze dat doen.

Veel leesplezier!

Manuela Kolkman

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

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.

VOORWOORD/OKTOBER

Inhoud

30
38

26

23

8

12

winwin



MAAK EEN WANDELINGMAAK EEN WANDELINGMAAK EEN WANDELINGMAAK EEN WANDELING
DOOR HET BOSDOOR HET BOSDOOR HET BOSDOOR HET BOS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BRUIST/BODY&MIND

Gebreide truien om lekker in weg te kruipen, warme chocolademelk met 
een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 

begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 
food en heel veel licht. 

HAPPY FOOD Dat eten van invloed is op je lichaam, 
is logisch maar voeding kan ook heel veel doen voor 
je humeur. Ben je vaak slechtgehumeurd zonder 
aanwijsbare oorzaak? Kijk dan eens naar je voeding 
en ontdek hoe je jezelf een goed humeur kan eten. 
Van pure chocolade word je bijvoorbeeld heel vrolijk 
en energiek en met vette vis verminder je depressies.

DE KRACHT VAN LICHT Kijk je op tegen de 
eindeloze donkere avonden? Ga dan op zoek naar 
licht. Maak in je lunchpauze een kleine wandeling, 
ga dicht bij het raam zitten en trek er op vrije 
dagen eens wat vaker op uit. Voor wie echt last 
heeft van een hardnekkige herfstdip, is er altijd 
nog lichttherapie. Bij deze therapie word je kort 
blootgesteld aan intensief licht. Het effect: je krijgt 
meer energie en voelt je opgewekter. 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
je niet kisten door een kleine regenbui, maar snuif de 
buitenlucht op tijdens een wandeling door het bos.  

VITAMINE D De zon zorgt ervoor dat wij vitamine 
D aanmaken. Een belangrijke vitamine die onder 
andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

Hoera,
het is herfst

Wil jij meer tips om een herfstdip tegen te gaan? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 
begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
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VITAMINE D
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andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

98



Creëer instant een andere sfeer 
in huis als je overstapt van een 
e en gordijn naar eentje met 
een print. Niet saai en zeker niet 
schreeuwerig wanneer je voor 
een dessin in rustige kleuren 
gaat. 

Kom de nieuwste collecties 
ontdekken in onze winkel. 

Ontdek deze tinten en dessins 
in de nieuwe gordijn- en 
behangcollecties in onze winkel.

EEN NIEUW SEIZOEN, 
NIEUWE KLEUREN

#tipvanElien! 

Het is tijd voor een andere 
uitstraling, passend bij 
je huis en bij jou.

Sint Lenaartsebaan 115, Malle
info@interieurpuntRenders.be

0032 3 290 36 50
www.interieurpuntRenders.be

R A A M D E C O R AT I E

I N T E R I E U R D E C O R AT I E

B E H A N G  E N  V E R F

TA P I J T E N

K L E U R A D V I E S

1110 11



UNION – E-FLOW
Union laat met de gloednieuwe E-Flow zien dat elektrisch fi etsen 
helemaal niet saai hoeft te zijn. Door de retro look is hij perfect voor 
de stijlbewuste fi etser en met verschillende kleuren is er altijd een 
die bij je past. De E-Flow is voorzien van 7 versnellingen, een 

Shimano motor en een 
stijlvolle voordrager. 
Opladen doe je gewoon 
met een stekkertje of je 
haalt de accu eruit als je 
geen stalling hebt met 
elektriciteit. Alles wat jij 
nog hoeft te doen is: 
go with the E-Flow!
www.union.nl

Prachtige herfst

EENEEN
EIGEN-EIGEN-
WIJZEWIJZE
GASTGAST
THE VISITORTHE VISITOR

Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

Je hebt dan waarschijnlijk last van droge huid. We 
geven 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. 

Wens je meer info over onze behandelingen
of wens je er eentje te boeken: 
bel 0032 (0)3 296 82 60 of ga naar de website! VOLG ONS OP        @ESTHETIQ.BE

GEEFT DE HERST JOUW GEZICHT 
OOK ZO’N DROGE HUID?
Kom dan langs bij EsthetiQ

www.esthetiQ.be

SHOPPING/NEWS

Prachtige herfst
Doe

mee en 
win

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak 
je in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 
collectie ‘Moments by Marjolein Bastin’ 
uit. De drie geurlijnen zijn geïnspireerd 
op reizen naar tropische eilanden, de 
Zwitserse Alpen en de Nederlandse kust. 
Kies jouw favoriete geur en verwen jezelf 
of een ander met de heerlijk geurende 
handzeep en de fi jne, verzorgende 
handlotion. Vanaf half oktober exclusief 
verkrijgbaar via DA. 

www.hallmark.nl

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 

lekkerste (hartige) taarten, 

www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 

www.hallmark.nl

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! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE*
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan & hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

*
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 

In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 

Afrika. Bovendien is de wijn 100% 

Zwenkbare ledlampjes in rvs look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren zodat er 
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij de hand is, 

zijn deze lampjes erg handig. De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd in 
een set van twee stuks, inclusief 

trafo en 180 cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

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

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

Wij gaan verhuizen!
-30% on all our pink labels in store. 

Also on top of our stocksale prices. Keep in mind no free delivery on sales.
★ WE’RE HERE TO INSPIRE YOU ★

Enkele stukken uit onze GROTE SALE:

Wij gaan verhuizen!

De jarenlange ervaring als styliste 

hielp mij bij het inrichten van 

Liv'in Room 121. Je vindt er unieke 

en authentieke producten met 

persoonlijkheid en karakter van over 

gans de wereld. 

Kom zeker eens langs!
Ann & team

BOHEMIAN CONCEPT STORE

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

liv_in_room_121

Liv’in Room 121

Ruim 4000 m² 
samengebracht

in een uniek pand.
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Oktober is de traditionele woonmaand
 met volop woonbeurzen.
Pompoenen zijn eigenlijk bessen.   
 Bijna alle planten komen van oorsprong uit een 

tropisch of subtropisch klimaat.
   Thee is goed voor de bloedvaten.
Tijd om jouw woning herfstproof te maken!
Astronomisch gezien begint de herfst 
 als dag en nacht even lang duren. 
       Afgevallen bladeren zijn heel nuttig, want het 
bladeren beschermen de bodem tegen uitdroging  

en kunnen ook de wortels en vaste planten 
 beschermen tegen bevriezing. 
        Oktober wordt ook wel de    
wijnmaand genoemd. Het woord ‘Halloween’  
 betekent ‘Allerheiligenavond’.

Van Gorp Projects  |  Handelslei 224, Zoersel  |  03 384 06 00  |  www.vangorpprojects.be

VAN GORP PROJECTS, STERK IN VERZORGD WERK
zonwering • rolluiken • outdoor living • raamdecoratie

Zonder problemen op maat geleverd en aangepast aan de bestaande situatie 
Open Ma, Di, Do & Vr: 10u-17u  |  Za 10u-16u  |  Wo & Zo: Gesloten

25 JAAR 
ERVARING

DE VAKMAN IN 
UW STREEK

1716 17



SNEL EN ZORGELOOS
VERHUIZEN?

Al meer dan 75 jaar zorgen wij voor uw verhuizing. Of het nu gaat om grote 
of kleine vracht, wij kunnen u altijd helpen. Wenst u snel een verhuizing gerealiseerd 

te hebben? Persoonlijke, snelle service staat bij ons hoog 
in het vaandel en altijd voorop!

WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE
WE DENKEN 
ACTIEF MET JE MEE

Verhuizingen Meys  |  Lage kaart 460 - 2930, Brasschaat  |  03 653 22 11  |  info@meys.be  |  www.meys.be

Turnhoutsebaan 54  •  2970 Schilde  •  03 336 53 44 
info@rozenenbottels.be  •  di - za 10.00 - 18.00 uur

       www.rozenenbottels.be

Tweegezusterslaan 94, Deurne • +0032471093938
loveforleo@hotmail.com • www.loveforleo.be

                       LoveForLeonie •        Love for Leo          LoveForLeonie •        Love for Leo          LoveForLeonie •        Love for Leo          LoveForLeonie •        Love for Leo

Tweegezusterslaan 94, Deurne • 

             

NIEUW! 
Hybrid brows bij LOVE FOR LEO

Hybrid brows is de nieuwste 
techniek voor de wenkbrauwen 
die je kan laten uitvoeren bij 
Love for Leo. Dit gebeurt met 
een speciale verf die heel goed 
is voor de huid en de haren. Het 
resultaat blijft tot wel 1-2 weken 
op de huid en tot wel 8 weken op 
de haren. Met deze behandeling 
kunnen we de  natuurlijke vorm 
mooi laten uitkomen en de 
wenkbrauwen ook voller maken. 

Tot snel !

Kaartlegster
Medium Anne

Gespecialiseerd in TAROT, Lenormand, fotoanalyse en pendelen

U kan haar vinden via: www.bloom.be 
of whatsapp  0474 60 79 83
anne.wauters3@gmail.com
Enkel op afspraak
Nachtegaallaan 7, 2930 Brasschaat

• Laat uw toekomst voorspellen 
• Laat uzelf healen 
• Contact krijgen met 
 overleden mens of dier 
• Vragen over verleden, 
 heden of toekomst

Met meer 
dan 20 JAAR 

ervaring! NU 10%
KORTING
NU 10%
KORTING
NU 10%
KORTING
NU 10%
KORTING
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Heeft u iets te verkopen?
Medusa Auctioneers is een groot internationaal veilinghuis gevestigd op de grens 
van Nederland en België. Wij verkopen voor de zakelijke en particuliere markt.

U kunt ons bellen, mailen of appen voor een vrijblijvend gesprek.
Voor zakelijke aanbieders of aanbieders voor derden, vraag naar onze speciale 

voorwaarden. 

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Wat bieden wij?
• Toegang tot een grote internationale

klantenkring. Miljoenen mensen zien
uw objecten.

• Brede expertise en persoonlijke
benadering.

• Hoge opbrengsten.
• Transparante verkoop en afwikkeling.
• Gunstige voorwaarden.

Wat zoeken wij?
• Schilderijen, tekeningen en fotografie

van de 17e - 21e eeuw.
• Designmeubelen en -objecten.
• Designer en luxury goods.
• Chinees porselein en Aziatica.
• Zilver, goud en sieraden.
• Verzamelgoederen.
• Grote particuliere of zakelijke 

collecties.

Nieuwdreef 2, 2170 Merksem  |  0468 463 821  |  www.chamyr.be  |   chamyr  |   chamyr_babor

Nieuw! Voetrefl exologie
Voetrefl extherapie is een ontspannen en veilige methode, waarin niet 
alleen de klachten maar zoveel als mogelijk de oorzaak wordt aangepakt. 
Bij voetrefl exologie gaan we ervan uit dat door het lichaam energiebanen 
lopen, die onder andere eindigen in de voeten. Door impulsen te geven 
op verschillende refl exzones vindt er een stimulerende werking plaats 
waardoor de zelfhelende kracht van het lichaam geactiveerd wordt.

Meer info over al onze behandelingen vind je op
www.chamyr.be.

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

MICRO-NEEDLING

MICRO-DERMABRASIE

SUPERBOOST 

IKARI

SOPRANO ICE LASER

DERMAPLANING Chantal & Myriam
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BINNEN/BUITEN

DD

Na twee geannuleerde edities gaat 
Bierfestival Mechelen dit jaar einde-
lijk weer gewoon door, en wel op 7, 
8 en 9 oktober. Tijdens dit festival 
stellen tientallen brouwerijen hun 
specialiteiten voor in een ontspan-
nen sfeer. Kom kuieren in het 
gemoedelijke tentendorp op de 
Grote Markt, ontdek nieuwe 
smaken met een eeuwenoude 
traditie en proef van de rijke 
verscheidenheid van de Belgische 
biercultuur op de gezellige 
terrassen. Dj's zorgen ondertussen 
voor een fi jne ambiance! Je kunt 
tijdens Bierfestival Mechelen ook 
de Limited Edition Beer Bar 
bezoeken bij brouwerij Het Anker, 
waar je een tiental andere, meer 
exclusieve bieren kunt proeven.
Kijk voor meer info op 
www.bierfestivalmechelen.be.

 AGJE UIT
BIERFESTIVAL 
MECHELEN

FILMPJE KIJKEN
ZILLION
Frank Verstraeten, een computergenie met 
een onwaarschijnlijke neus voor zaken wil 
slechts één ding: een eigen discotheek die 
de concurrentie simpelweg vernedert. De 
futuristische megadiscotheek Zillion is een 
feit en Frank ontpopt zich tot de spilfi guur 
van het Antwerpse nachtleven. Hij 
paradeert met de mooiste vrouwen en 
smeedt een alliantie met Dennis Black 
Magic, de pornokoning die voor de pikante 
extra's zorgt. Frank creëert vijanden binnen 
en buiten zijn discotheek, verliest de 
controle en gaat met zijn eigen danstempel 
ten onder... ZILLION is vanaf 26 oktober 
te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN ACT TO ATTRACT 
Voel je dat je veel meer uit je leven en business 
kunt halen dan je nu doet? Ben je klaar om je 
leven en onderneming op een hele andere 
manier aan te pakken? Karen Adriaenssen 
vertelt je haar bewogen levensverhaal en hoe 
haar dat tot een belangrijk inzicht bracht: you 
must act to attract! Via haar roadmap gidst de 
auteur je vastberaden maar liefdevol naar een 
succesmindset. Zo leer jij stap voor stap hoe je 
meer geluk en geld, vrijheid en impact kan 
creëren. Karen Adriaenssen is breakthrough 
coach. Ze hielp al honderden mensen op weg 
naar een gelukkiger leven en succesvolle 
onderneming. ACT TO ATTRACT van Karen 
Adriaenssen is nu verkrijgbaar.

Wil je aanwezig zijn op het Act to Attract Event?
Claim je ticket op www.karenadriaenssen.com

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Elk gerecht 

“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 koffi e.”

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!

“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. 

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

is een kunstwerk!

Sicilia Mia
Sicilian gourmet restaurant
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Kempenlaan 15 Beerse 2340
0478 / 54 24 96

WWW.DEVRYSERVICE.BE

Uw badkamer 
laten renoveren?

De Vry Service helpt u met kwaliteit, stiptheid 
en een stra� e prijs-kwaliteitverhouding

Klop dan 
vandaag nog aan bij De Vry Service0478 54 24 96

Droomt u van een comfortabele en moderne badkamer? 
Dan zijn wij, De Vry Service uit Beerse, uw professionele aannemer. Wij werken uw wensen 
vakkundig uit en realiseren uw droombadkamer zonder zorgen. Ondertussen bestaan 
we al 15 jaar. U kan bij ons terecht voor de totale badkamerrenovatie, een gedeeltelijke 
renovatie - bijvoorbeeld de ombouw van bad naar inloopdouche - alsook gewone sanitaire 
herstellingen, zoals het vervangen van een keukenkraan, buitenkraan, enz...

Onze focus ligt steeds op comfort, duurzaamheid en kwaliteit en dit met een glimlach. Dat 
we een uitstekende service bieden, had onze naam u al verteld. Wij werken van ontwerp tot 
en met afwerking.  U hebt gewoon één aanspreekpunt, dat is overzichtelijk voor u als klant.

Droomt u van een comfortabele en 
moderne badkamer? 
Dan zijn wij, De Vry Service uit Beerse, 
uw professionele aannemer. Wij werken 
uw wensen vakkundig uit en realiseren 
uw droombadkamer zonder zorgen. 
Ondertussen bestaan we al 15 jaar. 
U kan bij ons terecht voor de totale 
badkamerrenovatie - een gedeeltelijke 
renovatie bv ombouw van bad naar 
inloopdouche alsook gewone sanitaire 
herstellingen zoals het vervangen van 
een keukenkraan, buitenkraan enz.

Onze focus ligt steeds op comfort, 
duurzaamheid en kwaliteit en dit met 
de glimlach. Dat we een uitstekende 
service bieden, had onze naam u al 
verteld. Wij werken van ontwerp tot 
en met afwerking.  U hebt gewoon één 
aanspreekpunt, dat is overzichtelijk 
voor U als klant

Kempenlaan 15, 2340 Beerse, 0478 / 54 24 96 
info@devryservice.be - www.devryservice.be 

Beemdenstraat 5 - Beerse 
0478 / 54 24 96

WWW.DEVRYSERVICE.BE

100 % BELGISCH FABRICAAT  Zuinig en duurzaam - pure therapie voor het hele
 lichaam. Wij verzorgen, indien u wenst, de gehele installatie zodat u geen andere partij 
dient  in te schakelen.  

ERVAREN EN BETROUWBAAR  Met De Vry Service kiest u voor een ervaren 
en betrouwbare partner voor het plaatsen van spa’s, sauna’s, infraroodcabines etc.
Wij zijn al jaren actief in de sector waardoor u alle advies mag vragen. U kan de zaak 
iedere dag bereiken van 7 tot maar liefst 22 uur ’s avonds voor een advies op uw maat.

GEDETAILLEERDE AFWERKING   Wij hebben enorm veel expertise opgebouwd 
in de volledige renovatie van badkamers. Van het ontwerp over de loodgieterij, 
elektriciteit, bezettings- en chapewerken, vloeren en wandtegels plaatsen, maatwerk en 
schrijnwerkerij, plaatsen van meubels en sanitair tot de herstellingen. Bij dit alles zorgen 
wij, ook als vloerder, voor een gedetailleerde afwerking.

* * * * *

BABYluff

Wanneer shoppen een belevenis wordt 
Babyluff is een 360° beleveniswinkel. Wat zeg je? Een winkel 
waar verschillende kamers zijn opgesteld, zodat je een beeld 
krijgt hoe de kamer van je kleintje er kan uitzien. Kledingsetjes 
en accessoires liggen netjes bij elkaar, de juiste kleuren, 
stoffen,... noem maar op. Babyluff is een conceptstore 
waar alles onder één dak ligt. Zaakvoerster Ellen 
en haar team lieve collega’s helpen je verder bij de 
volledige styling van de kinderkamer tot de garderobe. 
Dekentjes, matjes, knuffels,...

“Winkelen bij Babyluff moet een ervaring zijn en mijn team en ik moeten onze 
bijdrage leveren om deze zo uniek mogelijk te maken. Die persoonlijke touch 
zowel met de klanten als de omgeving.”

Nog op zoek naar een leuke baby- en peuterwinkel? Bij Babyluff vind je 
alles onder één dak, krijg je de persoonlijke service, professioneel advies en 
bovendien zijn de prijzen voor kwaliteit van dit formaat heel schappelijk. “We zijn 
een winkel voor iedereen. Eerlijke producten aan eerlijke prijzen.”, besluit Ellen.

THE ONLY TRUE LOVE IS...

Zacht, Veilig en Verantwoord 

Turnhoutsebaan 320, Schilde | 03 501 33 11 | info@babyluff.com | www.babyluff.be

OFWEL DE KERNWOORDEN VAN 
BABYLUFF TE SCHILDE
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Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 
en professioneel 
team met een 

gemeenschappelijk doel: 
voldoen aan de wensen van onze klanten.

Het doel van ons bedrijf is: promotie, 
aankoop en verkoop van alle soorten 
vastgoed aan de Costa del Sol, maar 

vooral gespecialiseerd in Puerto Marina.

We hebben een breed aanbod in 
onroerend goed,verhuur en overdrachten, 

allemaal met de beste economische 
garanties op de markt, zodat u uw droom 

kunt waarmaken.  

Tot binnenkort! 

Koop uw droomhuis 
       aan de Costa del Sol

ACTUEEL 
AANBOD! 
Scan de 
QR-code 

Ons bedrijf bestaat 

en professioneel 
team met een 

Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 
en professioneel 

Ons bedrijf bestaat 
uit een dynamisch 
en professioneel 

Makelaar sinds 1987

Tot binnenkort! 

Makelaar sinds 1987

Koop uw droomhuis 
       aan de Costa del Sol

Woning verkopen of kopen? BBi Internacional is hét aangewezen 
kantoor in Puerto Marina en omgeving. Ons team gaat graag actief voor 
u aan de slag! Wij kunnen u van dienst zijn bij woningverkoop, woningverhuur 
en aankoopbegeleiding. Wat onze werkwijze kenmerkt? We zijn vanaf het eerste 
moment betrokken, bereikbaar en vooral enthousiast. Ons team steekt alle kennis 
en energie in uw opdracht. Onze begeleiding is uitgesproken persoonlijk. 

AANKOOP

VERKOOP

VERHUUR

KEY HOLDER

ONZE VASTGOED
DIENSTEN

VAN UW WONING

Wij staan klaar 
om al jevragen te 
beantwoorden!

Neem contact 
met ons op om de 
mogelijkheden te 

bespreken.

Laat uw 
eigendom taxeren

Zodat u de huidige 
marktprijs van uw 

woning weet.

+34 607 731 972
Madeira, local 7-1

(Puerto Marina)
29630 Benalmádena

info@bbipuertomarina.com
www.bbipuertomarina.com/nl
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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!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
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 

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.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

In Appeltjes Schillen snijdt de cabaretier actuele 
maatschappelijke thema’s aan en ook over ons 
buurland heeft hij het nodige op te merken. 
“Nederland is een sneaky land geworden. Nu ook 
weer met die boeren en hun veeteelt. Ik heb echt 
met ze te doen.” Maar de boeren zijn niet het enige 
onderwerp van gesprek tijdens zijn avondvullende 
show. “Ik ga het over de coronapandemie en alle 
ellende eromheen hebben. Maar ook dieren komen 
aan bod: van apen tot de wesp en de teek. Dat zijn 
dieren die het ons erg ‘lastig’ maken. Daarom ga ik 
ze eens extra aandacht geven. Dat vind ik leuk.”

THEATRALER Appeltjes Schillen krijgt een ander 
format dan de bezoeker van Koning gewend is. “De 
vorige shows die ik opvoerde waren puur 

Martijn Koning is een van Nederlands bekendste en populairste stand-upcomedians. 
Sinds september staat hij met zijn gloednieuwe show Appeltjes Schillen op de 

planken. Koning heeft zin om het publiek weer te vermaken. “Deze show heeft een 
nieuw format, iets theatraler.”

Martijn Koning: 

‘Nederland is een sneaky land 
geworden’

improviseren. Nu ligt de focus meer op het verhaal 
an sich. Er is een intro, een eerste deel en een 
tweede stuk met een echte afsluiter. Dat geeft mij 
meer houvast. Het wordt theatraler en meer 
thematisch.”

DOORONTWIKKELD En hoewel de showopzet een 
wending krijgt, blijft de kenmerkende stijl van 
Koning intact. “Ik ben doorontwikkeld en in 
bepaalde dingen beter geworden. Dat gaat de 
kijker zeker merken. Bij de try-outs ga ik gelijk from 
scratch. Ik weet wat ik kan en doe.”, sluit Koning 
zelfverzekerd af.
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staat voor damesfashion 
voor vrouwen met stijl en smaak

Seraphina’s Boutique  |  Handelslei 206, Zoersel  |  03 383 18 28  |  info@seraphinas.be  |  www.seraphinas.be

Graag helpen wij je jouw ideale 
outfi t te vinden. Wij staan 
iedere dag graag voor jullie 
klaar met persoonlijk en eerlijk 
advies en een brede glimlach!

Het is voor ons belangrijk dat je met 
een super gevoel naar huis gaat om 
te stralen in je outfi t.

Je kunt kiezen of je naar onze fysieke 
winkel komt of liever online koopt op 
onze webshop www.seraphinas.be.

De collecties van Seraphina’s zijn 
betaalbaar, hip en trendy, met voor 
ieder wat wils. Naast kleding hebben 
wij ook een uitgebreid gamma aan 
juwelen en accessoires. Elke week 
vind je nieuwe collectie bij ons, dus 
volg ons zeker op Instagram en 
Facebook.

Naast onze vaste openingsuren 
openen wij ook geregeld ’s avonds 
onze deuren. Zo kun je een gezellige, 
rustige avond komen shoppen mét 
een glaasje bubbels. Dus trommel 
al je vriendinnen eens op en maak 
vandaag nog je afspraak.

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

Zorg 
op 
maat?

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

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!

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

Als gedreven zaakvoerder wil ik tot het uiterste gaan om uw huis te renoveren 
tot uw thuis en dit met de beste materialen en volgens ieders budget. 

Wij zijn uw aanspreekpunt voor kleine tot grote 
werken. Van uw totale renovatieproject of uw 
nieuwbouwproject. Als bouw- en renovatiebedrijf 
zijn wij kwalitatief, communicatief en 
klantgericht zeer sterk. 

Wat doen wij?
U kunt bij ons terecht voor: RSJ-Projects

• Ramen en deuren
• Vloeren
• Gyprocwanden plaatsen
• Metselwerken
• Isolatiewerken
• Schilderwerken
• Dakwerken
• Gevelwerken

Groene Wandeling 29, 2970 ‘s Gravenwezel (Schilde)  |  +32 499 29 45 23  |  info@rsjprojects.be  |   info.cleaning@rsjprojects.be

• Grondwerken
• Totaalrenovatie
• Loodgieterij
• Elektriciteitswerken
• Bezettingswerken
• Afbraakwerken
• Alle chapewerken

U kunt bij ons terecht voor: RSJ-Cleaning

KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP

www.rsjprojects.be

VOOR NA

• Reinigen en desinfecteren van 
woningen voor verhuur

• Leegmaken van woningen na  overlijden 
of uitzetting (opslag mogelijk)

• Schoonmaak op vraag van 
huurder - verhuurder. Reinigen 
van gemeenschappelijke delen 
(kelder, garages, trapzalen, liften, 
kantoorruimtes)

• Schoonmaak van kantoorruimtes, 
particuliere woningen en restaurants

• Andere zaken op aanvraag  
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ST Y L I S H .  S O P H I ST I C AT E D .  S E X Y.

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

Shop ook online
www.caress.be

Met persoonlijk 
advies!

HIPPE  EN  DUURZAME  KINDERSCHOENEN
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 op zoek 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

Wil je als eerste al onze 
nieuwigheden ontdekken?

Volg ons!

Shop online:
www.pippakinderschoenen.be

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

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 – …

TOT MAAT 36
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Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan 
de producten waar ze mee werken en hebben ze heel 
bewust gekozen voor REDKEN en Oway. Alle REDKEN- 
en Oway-producten zijn duurzaam en zeer zuinig in 
gebruik. Vraag ons om meer informatie, want voor 
iedereen is er een passend product in het gamma.

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

Miki

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

PLEZIER IN 
HET KAPPEN!

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

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefonisch of via de website

3938 3938



Groep Alpha - opgericht in 1992 - 
groeide uit tot een makelaars kantoor 

met vier gekwalifi ceerde medewerkers. 
Het kantoor streeft naar een 

langetermijnrelatie met de klanten 
waar kwaliteit, professionaliteit 

& service centraal staan.

Groep Alpha
Bisschoppenhofl aan 305, 2100 Deurne
03 326 43 46  |  contact@groep-alpha.com
www.groep-alpha.com

Ons kantoor is geopend van:
09.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00
Woensdag 09.00 - 12.00, namiddag enkel op afspraak
Donderdag open tot 18.00
Vrijdag open tot 16.00

  Úw verzekeringsmakelaar

Onze service als onafhankelijk makelaar:

■ analyse van uw behoeften
■ vergelijking van de verzekeringsmarkt zowel op
 niveau van premie als voorwaarden en dekkingen
■ onderhandelen met verzekeraars voor eventuele
 bijkomende kortingen
■ bezorgen van een gepersonaliseerde offerte
■ bespreking incl. uitleg over de algemene
 voorwaarden en de persoonlijke vragen
■ persoonlijke bijstand bij schade alsook lossen wij
 uw problemen en vragen op

Bij elke nieuwe inschrijving van een auto en de daaraan 
gekoppelde verzekering krijgt u gratis de voorplaat voor 
uw wagen (t.w.v. €18).

Service aan huis is uiteraard mogelijk, en wij 
beschikken over alle moderne middelen om een 
persoonlijke service aan te bieden.

Indien u graag een doorlichting wenst van uw 
verzekeringsdossier, surf dan even naar onze website of 
contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en offerte.

Uw juweel betekent veel voor u, dat zetten wij voorop in alles wat we 
doen. Daarom behandelen wij uw juwelen met zorg, toewijding en 
ambacht. 50 jaar ervaring garanderen steeds betere procedés en de 
juiste materiaalkeuze. We praten samen over het design dat bij u past. 
En ook na aankoop kan u bij ons terecht voor advies en service.

Bij het ontwerpen van uw juweel luisteren wij eerst naar uw verhaal. Ook 
met uw oud goud kunt u trouwens bij ons terecht; wij verwerken het tot 
een nieuw ontwerp. Of we begeleiden u in uw keuze uit ons uitgebreide 
assortiment aan juwelen. Uw juwelen krijgen bij ons een nieuw leven: 
we beslissen samen over elke aanpassing en herstelling van uw juweel 
of uurwerk en herstellen zelfs klokken (maak hier een afspraak met de 
klokkenmaker). Maak nu een afspraak en bespreek de mogelijkheden!

T R O U W R I N G E N • G O U D S M E D E R I J  • K L O K K E N M A K E R I J

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat  |  03 652 17 77  |  0497 62 15 62  |  info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Oud goud komt tot leven!
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Bandenservice Maco 
Uw partner als het om 
batterijen gaat

It all starts with

Bandenservice Maco  |  Heiken 3A te Brecht  |  03/313.54.55  |  info@maco.be  |  www.maco.be

Gespecialiseerd in auto-, motor- en start/stop-batterijen.
U vindt ons in: Brasschaat | Geel | Turnhout | Schilde | Vorselaar

www.proti-balance.be  |  Geopend maandag t/m zaterdag.

De extra energie die volgt door een gezonder voedingspatroon, onze 
supplementen of zelfs sportvoeding voor wie aan de slag wilt gaan 
met meer beweging, maken het allemaal waard. Zo ben jij meteen 
ook die herfstdip te slim af!

Onze begeleiding bij aankoop van producten is volledig gratis en op 
maat! Kennis maken met ons team en onze mogelijkheden?
Neem snel contact op via www.proti-balance.be.

Vaarwel vakantie? 
Vaarwel vakantiekilo’s!
Met de tips en begeleiding van Proti Balance neemt 
u zo ook afscheid van alle extra kilootjes die bleven 
plakken na al die gezellige uitjes of etentjes op 
vakantie. Door er nu meteen mee te starten, zal alles 
nog vlotter gaan.

Ook sporters en hun teams zijn bij ons aan het juiste adres. 
Ontdek onze vele voordelen op www.concap.be.



Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

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. 

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.

Klantervaring
“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 na

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

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

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

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.

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

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
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In de zon, in de schaduw, in de vrije lucht of 
onder de overkapping: met de verrijdbare 
buitenkeuken van Noron kan je iedere dag 
opnieuw kiezen. Geniet samen van een hapje 
en een drankje rondom het meubel. Ons meubel 
staat voor vrijheid. Je kunt koken waar jij maar 
wilt. Zo zijn onze buitenkeukens het hart van de 
tuin: een plek om de dag te eindigen, te koken, 
te genieten en het leven te vieren.

www.noron-buitenkeukens.nl

info@noron-buitenkeukens.nl 
+31 24 - 744 0009

Scan de QR-code 
voor de actie

Stijlvolle 
buitenkeukens
In de zon, in de schaduw, in de vrije lucht of 
onder de overkapping: met de verrijdbare 
buitenkeuken van Noron kan je iedere dag 
opnieuw kiezen. Geniet samen van een hapje 
en een drankje rondom het meubel. Ons meubel 
staat voor vrijheid. Je kunt koken waar jij maar 
wilt. Zo zijn onze buitenkeukens het hart van de 
tuin: een plek om de dag te eindigen, te koken, 
te genieten en het leven te vieren.

www.noron-buitenkeukens.nl

info@noron-buitenkeukens.nl 
+31 24 - 744 0009
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buitenkeukens
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Deze pompoenquiche met gorgonzola is echt te gek! En helemaal niet 
ingewikkeld om te maken. Neem pompoen, gorgonzola en spinazie en gooi ze 

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

6 PERSONEN - 90 MINUTEN

Pompoenquiche
met gorgonzola

BRUIST/RECEPT

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

INGREDIËNTEN
225 gram ongezouten boter

180 gram bloem
2 eetlepels water

800 gram pompoen, 
in grote stukken gesneden

2 eetlepels olijfolie
1 grote ui, gesnipperd

2 theelepels suiker
450 gram spinazie

4 eieren
200 gram gorgonzola 

65 gram walnoten
snufje nootmuskaat

peper en zout

BEREIDING
Voor de quichebodem: verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de boter in blokjes 
en meng deze met bloem en water tot de ingrediënten aan elkaar plakken en een 
stevig deeg vormen. Rol dit uit en bekleed de quichevorm hiermee. 
Bak 10-15 minuten en haal het hierna uit de oven.

Kook de gehakte pompoen in een grote hoeveelheid water tot de stukken zacht en 
gaar zijn. Zeef de pompoenstukken hierna en pureer ze met een vork.

Verhit olijfolie in een koekenpan koekenpan en bak hierin de ui. Zodra deze 
goudbruin begint te worden, voeg je de suiker toe en karameliseer je de ui in 
ongeveer 5-10 minuten. Bak in een andere koekenpan de spinazie met olijfolie tot 
ze voor de helft inkoken. Breng op smaak met peper en zout en zet apart.

Meng de eieren met de gorgonzola. Voeg de walnoten, pompoenpuree, uien en 
spinazie toe. Breng op smaak met peper, zout en een snufje nootmuskaat.

Giet het mengsel op de korst en bak ongeveer 40 minuten, of tot de quiche gaar is.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-7-4.

9  6  6  9  2  5  3  1  2
5  6  6  6  5  1  8  1  8 
4 8  7  6  4  9  6  5  2 
6 2  4  8  1  9  8  3 4
7  3  3  2  6  6  2  2  4
7 3  1  5  2  1  3  6 8 
9  9  6  5  2  4  4  4 1
7  4  3  7  9  4  5  7  6 
9  5  2  4  1  5  6  7  3

De herfst is in volle gang. Tijd 
om te genieten van die kleine, 
maar oh zo fi jne dingen van 
dit seizoen. Het wordt steeds 
vroeger donker. Dit is juist het 
moment om lekker veel sfeer aan 
te brengen in huis. Maak je huis 
gezellig met kaarsjes, lichtjes, 
een warme plaid op de bank 
en los de puzzels op, waarbij je 
kans maakt op leuke prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'herfst'.
De oplossing van vorige maand was werken.

PUZZELPAGINA

meubels 
banken
hoekbank
slaapbank 

fauteuils 
kwaliteit 
zitten
deal

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

Maak kans op fl inke korting voor een:

Manilla hoekbank
Op voorraad in ál onze 
Megastores, ook bij u in de buurt!

Meer Seats and Sofas?
Bezoek de website

vanaf

899,-

Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.schildeschotenbruist.be
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USED CAR S

www.vanmossel.be

Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 27-07-2022   16:31




