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Of het nu gaat om de integratie van 
veluxramen in de dakpartij of om een 
sarkingdak, wij staan u graag bij met 
raad en daad.  Verder kunt u bij ons 
terecht voor de daktimmerwerken. 

Wij coördineren voor u de 
timmerwerken zodat u slechts één 
aanspreekpunt nodig heeft voor uw 
volledige dak.

Nieuwbouw of renovatie? 
Wij hebben met onze twee fi rma’s 
de kennis in huis om elk type dak 
of project uit te voeren. 

Wij adviseren bij het maken van uw keuze 
van materialen voor de dakbedekking 
en werken met pannen, tegelpannen, 
natuurleien en eternit leien.

Albert Louisastraat 18, Kapellen  |  0476 62 99 08  |  info@dakwerkenjennes.be  |  www.dakwerkenjennes.be

UW DAK, ONZE SPECIALITEIT!

Zowel voor nieuwbouw als renovaties adviseren wij u graag 
bij de keuze van de meest optimale oplossing voor uw project. 
Wij leggen het traditionele roofi ng plat dak, maar zijn ook 
gekwalifi ceerd voor het plaatsen van RESITREX EPDM. Een 
product dat veel langer mee gaat en 30 jaar waarborg geeft 
op hun productie. Wij hebben ervaring met het plaatsen van 
groendaken. 

Verder kunt u bij ons terecht voor het vernieuwen van uw 
bestaande dakkoepel. Door de steeds strengere EPB-normen 
wordt de dakisolatie een steeds belangrijker onderdeel bij het 
realiseren van uw project. Wij staan ook hier onze klanten bij 
met raad en daad.

HELLEND DAK

LEIEN DAK

ZINK- EN KOPERWERKEN

GEVELAFWERKING

PLAT DAK

ONZE SPECIALITEITEN!

“NIET ELKE DAKMAN, IS EEN VAKMAN”



€ 250 KORTING OP UW BEHANDELING*

Haartransplantatie: 
iets voor u?
Maar liefst 70% van de mannen wordt getroffen door haaruitval en kaalheid. Gelukkig is 
er een steeds toegankelijkere manier om te voorkomen dat u kaal wordt. Bij haarkliniek 
Transhair hebben we verschillende soorten haartransplantaties die uw haarlijn en 
zelfvertrouwen herstellen. Op onze consultlocaties in Antwerpen en Gent geven we u 
graag advies over de beste behandeling voor u!

Graag vertellen onze adviseurs op onze 
consultlocaties in Antwerpen en Gent u  
meer over de mogelijkheden. 

Voor meer informatie over ons en onze 
behandelingen verwijzen we u graag naar 
onze website www.transhair.nl. Graag tot 
ziens bij Transhair!

Overweegt u een haartransplantatie?

OP VERTOON VAN DIT MAGAZINE KRIJGT U 

250 euro korting* 
OP UW BEHANDELING

Transhair 
Nederland
Wolput 30
5251 CG Vlijmen

Transhair 
Antwerpen
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen

Transhair 
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl 
073 - 68 47 311

* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be
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 Like ons op Facebook.com/kapellenbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Kapellen 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines 
die 38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

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

BRASSCHAAT

VOORWOORD/OKTOBER

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.

Bruisende lezer,

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die 
in de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie 
te verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met 
negatief nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. 
Nee, wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer 
voor de deur staat en die de natuur verandert in een prachtig 
schilderij. En op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, 
die stuk voor stuk positief blijven en er alles aan doen om hun 
klanten, juist nu, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
Hoe ze dat doen, lees je in deze nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk van de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van 
het ultieme cocoonen onder een dekentje in de zetel komt ook 
steeds dichterbij. Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje 
of onder een dekentje, we wensen je in ieder geval heel veel 
leesplezier. Tot volgende maand!

Manuela Kolkman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 647 885 009

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

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

BENT U ER KLAAR 
VOOR? ONS 
NIEUWE HERFST-
ASSORTIMENT IS ER!

Deze herfst verwarmen we jullie graag 
met onze nieuwe dessertjes! Heerlijk 
winters gebak met karamel, noten, peer, 
appel,... Noem maar op, voor ieder wat 
wils. En ook voor de take-away gerechtjes 
kan u nog altijd terecht bij ons. 

Neem een kijkje op onze website om ons 
volledige assortiment te ontdekken.

Inhoud

22
43

Van gordijnen, over behangpapier 
tot tapijt… Gorlima staat u bij 
gedurende het hele proces. 
Wij staan erop elke klant een 

persoonlijke service te geven met 
oog voor kwaliteitsvol werk.

 
 Linda en Marc

van Gorlima staan
voor u paraat. 

GORDIJNEN
GLASGORDIJNEN

PANELEN
LAMELLEN & SHUTTERS

JALOEZIEËN
BEHANG
TAPIJT

VERLICHTING
EN MEER!

U bent van harte welkom op 
Statiestraat 18 te Kalmthout.

03/ 667 41 73 | info@gorlima.be 

www.gorlima.be

Voor elke type 
raamdecoratie een 

bijpassend 
ophangsysteem.
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GA JE
VOOR LED 
OF NIET?

ZYXWV

USRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.belgiebruist.be vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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Passie voor kinderspullen
bij Mon Bébé

Dorpsstraat 36, 2950 Kapellen
monbebeheide@gmail.com

0472-693 223    
monbebe.geboortelijst.be

- Geboortelijsten
- Kleding 0-6 jaar
- Babykamers
- Decoratie
- Speelgoed 
- Kinderwagens 
- en nog veel meer!

SUPERBOOST Een 100% natuurlijke techniek gebaseerd 
op de regeneratie van een lichaam door het boosten van de 
neurofeedback mechanismen. Wilt u er ook natuurlijk jong 
uitzien zonder spierontspanners, fi llers of invasieve lasers? Dit 
is perfect mogelijk dankzij de combinatie van twee innovatieve 
technologieën (pijnloos). De Superboost infi ltratie zonder naalden 
gecombineerd met de Superboost Neurofeedback technologie. 
De neurostimulatie herstelt de huid, lift en vult het gelaat op een 
natuurlijke en duurzame manier.

Wij bieden een grote keuze aan behandelingen! Maak een 
afspraak voor een intake en wij geven u persoonlijk advies. 
Al ons behandelingen vind je op www.chamyr.be

Let your skin 
glow with

Nieuwdreef 2, 2170 Merksem  |  03/6454089  |  www.chamyr.be

voor na

superboost!Let your skin superboost!Let your skin superboost!

Onze behandelingen
✔ Superboost

✔ Microneedling

✔ Dermabrasie

✔ Diode laserontharing

✔ Permanente make-up

✔ Powderbrows

✔ Cryolipolyse

✔ Mastergel nails

Babor  |  Ikari  |  Pronails  |  Footlogix 
Feeling chilly jewels  |  Atelier Rebul

Thegelbottle
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NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warm
e

must haves

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

geurkaarsen

en huisparfums

van ZYXWV

UTSRQPO

NLKJIH

GFEDCBA

DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

in de gft-bak gedeponeerd worden. 

DE WILDE BAARD ZACHT

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

Met de Veleda Trilogie bewijst 

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
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Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen

Tel: 03 665 28 01

OPENINGSUREN 
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot 18.00u
Donderdag van 9.00u tot 20.00u
Zaterdag van 8.00u tot 16.00u

Essenhoutstraat 262
2950 Kapellen

Tel: 03 665 28 01

Essenhoutstraat 262, Kapellen
03/665.28.01 
Facebook: HaarIdeeKapellen

Het beste idee 
voor uw haar

NU VERKRIJGBAAR 
BIJ HAAR IDEE!

Elimineer kroes en ontwar en 
herstel de glans van het haar 
met de intensief voedende 

miracle leave-in van it’s a 10. 
Niet voor niets de #1 in de VS. 
Bevat uv-bescherming en kan 

gebruikt worden als conditioner 
of als stylingproduct.

America’s #1 leave-in
10 PLUSPUNTEN

VOOR MOOI HAAR
1. Voorkomt droog en

beschadigd haar
2. Geeft glans

3. Ontwart
4. Controleert kroes

5. Verzegelt en beschermt 
haarkleur

6. Helpt gespleten haarpunten 
te voorkomen

7. Stopt haarbreuk
8. Creëert zijdezacht haar
9. Verbetert het natuurlijke 

volume
10. Stijltang-, spray- & 

thermische bescherming

gebruikt worden als conditioner 

PIZZAPARTY

Slagerij De Laet | winkel Ekeren: 03 541 14 37 | winkel Stabroek: 03 344 06 07 | www.slagerijdelaet.be

Als erkend Ambachtsman werken wij 
volgens de traditie en het authentieke 
karakter van de slager van vroeger, 
maar dan in een modern jasje.

Een gezellige party bij u thuis met kraak verse minipizza’s uit 
de oven, dat is onze pizzaparty! Een leuke, originele variant op 
het gewone gourmet waar je zelf je eigen pizza’s samenstelt 
aan tafel met een gevarieerde keuze aan verse ingrediënten.

Wij zorgen voor alles, u dient enkel maar te genieten! 
Een oventje met echte terracotta koepel, pizzabodems met 
een diameter van 10 cm en maar liefst 26 verschillende 
garneringen zorgen ervoor dat u de perfecte minipizza’s 
kan maken. Combineer naar eigen smaak vis, vlees, verse 
groentjes of liever meer kaas, een extra sausje, alles is 
mogelijk. Genieten maar!

Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag:

8u00-12u30 en 13u15-18u00

Zaterdag: 7u30-17u00

Een echte aanrader
voor jong en oud. Bestel tijdig!

Prijs 13,95 €/pers
Huur pizzaoven 12 €
Pizzaparty te verkrijgen 
vanaf 6 personen

15



DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën; 
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

Van gordijnen, over behangpapier 
tot tapijt… Gorlima staat u bij 
gedurende het hele proces. 
Wij staan erop elke klant een 

persoonlijke service te geven met 
oog voor kwaliteitsvol werk.

 
 Linda en Marc

van Gorlima staan
voor u paraat. 

GORDIJNEN
GLASGORDIJNEN

PANELEN
LAMELLEN & SHUTTERS

JALOEZIEËN
BEHANG
TAPIJT

VERLICHTING
EN MEER!

U bent van harte welkom op 
Statiestraat 18 te Kalmthout.

03/ 667 41 73 | info@gorlima.be 

www.gorlima.be

Voor elke type 
raamdecoratie een 

bijpassend 
ophangsysteem.
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Ons vakmanschap 
staat garant voor 
succes!

Renovaties
Keukens
Aanbouw
Gevelrenovatie
Totaalprojecten

Doornenlaan 18, Kapellen
winkelerbob@gmail.com
036 77 37 90   |  0478 76 84 08
www.winkeler.be
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Voel je goed,
ook met een maatje meer

“Bij Damesmode Xtra ga je 
met een tevreden gevoel naar 
huis. We hebben voor ieder 
wat wils: ook voor dames met 
een maatje meer”, zegt de 
enthousiaste zaakvoerster 
Vicky Devriese.  

“Je vindt ons terug in de 

Ertbrandstraat, gelegen in het 

gezellige grensdorp Putte-

Kapellen. Mijn klanten krijgen altijd 

een eerlijke en persoonlijke service. 

Zowel voor een jong als een wat 

ouder publiek hebben we sportieve 

en geklede dameskleding met een 

maatje meer. Van maat 42 tot 56.”

Ook zin in persoonlijk advies 

op maat? Dan ben je bij 

Damesmode Xtra aan het 

juiste adres. Spring gerust 

eens binnen!

Ertbrandstraat 291, Putte-Kapellen
(0032) 03/ 664 16 61
xtra.vicky@skynet.be

Vicky Devr iese

Yoek
Adia
Open End
Via Appia Due
Adelina
Yesta
No Secret
Toni
Dex plus
Zhenzi

Garage Gwijde  |  Ertbrandstraat 173 - 177, Kapellen
03.664.25.65  |  www.gwijde.com

Familiale garage 
met kennis van 
Japanse merken
 Wij zijn een familiale garage die al vele jaren gekend is in de 
regio, met de naam Gwijde. Van generatie op generatie geven 
we onze kennis door. Zo willen we ons familiaal karakter blijven 
behouden. Het onderhouden van Japanse merken (o.a. Mazda, 
Suzuki en Isuzu) willen we ook behouden. 

 Onze kennis in de Japanse merken is zo enkel groter geworden. Ons 
oorspronkelijk merk was Nissan, waarmee we 50 jaar ervaring hebben. 
Maar we willen iedereen verder helpen, andere merken zijn dan ook 
zeker welkom voor onderhoud, herstellingen of carrosserie.

Wij gaan samen met u op zoek naar de gepaste wagen, volgens uw 
wensen en budget. Een overnameprijs, een recyclagepremie of de 
condities bespreken we samen. 

“Auto’s en techniek zitten bij 
ons in het bloed, heel de familie 
is terug te vinden in de garage; 
ouders, kinderen, schoonzoon, 
kleinkinderen en aangenomen 
kinderen. Zoals bij velen, gaat ook 
bij ons de kennis en de passie 
over van generatie op generatie.”

“We zorgen voor u en uw wagen, 
met hart en ziel. U bent ook een 
deel van onze familie.”

Als familiale garage van de regio zorgen we voor:
- persoonlijk contact
- bespreken en overlopen wat u wenst
- wederzijds begrip en respect
- zoeken naar de gepaste oplossing / match voor u
- het rijden naar de technische controle
- geen onverwachte rekeningen, we bespreken het samen
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Wat zou jij doen als je jouw slaapkamer zou 
moeten afstaan aan niemand minder dan je 
eigen opa? Dit overkomt de tienjarige Peter 
omdat zijn opa Jack bij de familie intrekt. Peter 
wil zijn slaapkamer koste wat kost terug en 
samen met zijn vrienden doet hij er alles aan 
om zijn opa uit zijn slaapkamer te verdrijven. 
Dit betekent oorlog, want opa laat niet met zich 
sollen en schakelt de hulp van zijn eigen 
vrienden in. Een race tegen de klok waarbij 
alle streken uit de kast worden getrokken. Lukt 
het Peter om zijn slaapkamer terug te krijgen? 
THE WAR WITH GRANDPA is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE WAR WITH 
GRANDPA

De rijkdom van het Hasselts 
verleden als hoofdstad van de 
jenever leeft verder in de heden-
daagse kwaliteit van het Hasseltse 
‘witteke’, het Jenevermuseum, 
confréries en culinaire hoogstandjes 
en de Hasseltse Jeneverfeesten.
Dit jaar vieren alle Hasselaren op 
17 en 18 oktober (redactie: onder 
voorbehoud) hun rijke traditie 
tijdens een van de grootste en 
meest uitbundige stadsfeesten 
van het land. Muziek, dans, straat-
theater, een kelnerloop en een 
stadsfontein waarvan het water in 
jenever verandert, een museum 
dat jenever stookt, optochten en 
tentoonstellingen, een culinair
dorp en jazz, intronisaties en 
jenever in alle smaken en kleuren.
Kijk voor meer informatie op 
www.jeneverfeesten.be.

 AGJE UIT
HASSELTSE 
JENEVERFEESTEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.
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Openingsuren 
winkel en tea room:
Di-Vr: 10:00 - 18:00
Za: 09:00 - 17:00
Zo-Ma: gesloten

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

BENT U ER KLAAR 
VOOR? ONS 
NIEUWE HERFST-
ASSORTIMENT IS ER!

Deze herfst verwarmen we jullie graag 
met onze nieuwe dessertjes! Heerlijk 
winters gebak met karamel, noten, peer, 
appel,... Noem maar op, voor ieder wat 
wils. En ook voor de take-away gerechtjes 
kan u nog altijd terecht bij ons. 

Neem een kijkje op onze website om ons 
volledige assortiment te ontdekken.
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1 OP DE 7 
VROUWEN KRIJGT 
BORSTKANKER

Een knobbeltje in de borst is een van de meest 
voorkomende symptomen van borstkanker. Er zijn 
ook andere symptomen of veranderingen die 
kunnen wijzen op borstkanker. Bijvoorbeeld een 
ingetrokken tepel of deukjes, kuiltjes of putjes in 
de  huid. Om verdachte veranderingen te kunnen 
herkennen, is het belangrijk om je borsten regel-
matig te bekijken. Zo merk je eventuele afwijkingen 
eerder op. Veel afwijkingen of symptomen in de 
borst zijn geen kanker maar wees wel alert. Ga bij 
twijfel naar de huisarts. 

De missie van Pink Ribbon
Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borst-
kanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt van 
vandaag die de juiste behandeling en optimale 
begeleiding verdient. Daarom fi nanciert Pink Ribbon 
projecten en onderzoeken op het gebied van 

Jaarlijks zijn er zo’n 17.181 borstkanker-diagnoses. De overlevingskansen zijn goed 
maar toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van 

borstkanker. Het hele jaar door wordt er geld ingezameld waarmee onderzoek naar 
borstkanker gefi nancierd wordt. Het is inmiddels traditie dat we in oktober met z’n allen 

extra stilstaan bij borstkanker, zodat deze ziekte hopelijk ooit voor eens en voor altijd 
bestreden kan worden. Doe jij ook mee?

behandeling, nazorg en langetermijneffecten van 
borstkanker. Met als doel een beter en langer leven 
voor de borstkankerpatiënt.

Kom in actie
Bekend zijn de Pink Ribbon-armband en de Pink 
Ribbon-agenda, te koop op www.pink-ribbon.be. De 
opbrengst van deze artikelen gaat gedeeltelijk óf 
geheel naar wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van borstkanker. Op deze website kun je je 
ook aanmelden als donateur of je kunt er je eigen 
actie kenbaar maken.

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar 
iets  doet tegen borstkanker. Meer informatie over 
zelf in actie komen vind je op www.pink-ribbon.be.

PINK/RIBBON

Steun Pink Ribbon want meer onderzoek is nog steeds hard nodig.

Think Pink!
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BOEDING

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

Opendeurmaand

€250 korting op 
buitenleven

€80 korting op 
elektrische screens

GRATIS motorpoorten

Tot €85 korting per 
elektrisch rolluik

“Wij verdelen en plaatsen tanken, 
stelen en borstels van het merk 
X-line, een transporttank met alle 
benodigdheden of een complete 
tank om zelf osmosewater te kunnen 
aanmaken. We maken graag tijd voor 
een demo of vrijblijvende offerte.

Voor de particulieren die leven onder 
het motto 'alles wat we zelf doen, 
doen we beter', hebben wij ook alle 

Om goede poetsresultaten te 
verkrijgen, zijn we graag in het 
bezit van de juiste materialen 
en producten. Onder dit motto 
hebben we OSMOSERVICE 
opgestart: een winkel voor de 
particulieren en zelfstandigen 
die graag werken met 
professionele en betaalbare 
materialen en producten.

Openingsuren winkel
Dinsdag en donderdag 

09:00 tot 17:00 
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

Reinigen met osmosewater

materialen en producten. Vooral voor 
de osmosebewassing hebben wij de 
ideale oplossing. 

Voor u ontwierpen wij een trolley 
waarmee u zelf met osmose uw ramen, 
rolluiken, pergola's en auto's kan 
wassen zonder strepen achter te laten 
of halsbrekende toeren uit te moeten 
halen. Met onze trolley op 220V of met 
een 12V accu is dit kinderspel. U kan 
op de begane grond blijven staan en 
zo uw ramen op de verdieping zonder 
probleem wassen.”

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

Professionele ramenwassers of poetsbedrijven kunnen bij ons 
terecht voor alle traditionele materialen van bv. Unger, Ettore, Vikan, 
en meer! Maar ook voor alle materialen t.b.v. osmosebewassing.



1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.be

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.be 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.be

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.be

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.be
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.com

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.be

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.com
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!
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0483 72 66 30  |  info@rzv-service.be  |  www.rzv-service.be

Rolluiken
Wij bieden rolluiken aan met 
aluminium of pvc lamellen. Ook 
manuele bediening met lint of stang 
is mogelijk.

Zonwering
Buitenzonwering heeft als 
belangrijkste functie u en uw woning 
te beschermen tegen licht en 
warmte.

Vliegenramen
U zult enthousiast zijn over de 
eenvoudige bediening van deze 
constructies en het elegante design.

Van alle markten thuis!
Geen klus is ons teveel!

Persoonlijke aanpak  -  's avonds + in 't weekend  
Goede na service  -  Oplossingen op maat
Prijs/kwaliteitsverhouding  -  Snelle service

RZV staat voor Rolluiken, Zonwering en Vliegenramen.

De focus ligt vooral op het plaatsen, automatiseren en herstellen 
van deze producten. Daarbovenop kunt u terecht voor (binnen-)
deuren en garagepoorten. We staan klaar voor allerhande klusjes. 
Durf te vragen. Ook voor kleine opdrachten mag u ons 
contacteren. We zijn een kleinschalig, lokaal bedrijf met een 
persoonlijke aanpak waardoor een goede (na)service 
gegarandeerd is.

Ook 's avonds en in het weekend staan we voor u klaar.
We bieden een snelle service en passen ons graag aan
aan uw agenda.

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout  |  03/666.30.00  |  www.vleeshal-van-gool.be

40 jaar kwaliteit aan betaalbare prijzen
VERS VLEES, VLEESWAREN, SALADES EN KAZEN, BEREIDE GERECHTEN

ELKE MAAND NIEUWE PAKKETTEN

OPENINGSUREN 

Maandag en donderdag: GESLOTEN  |  Dinsdag - woensdag - vrijdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00  |  Zaterdag doorlopend: 09.00 - 16.00

OKTOBER
 5 KG PAKKET A

1 kg gemengd gehakt
1 kg chipolata
1 kg rundstoofvlees
1 kg buikribben
1 kg kippenboutjes

€ 35.15 
per pakket

OKTOBER
5 KG PAKKET B

1 kg gemengde boerenworst
1 kg varkenskarbonade
1 kg kipgyros
1 kg runderhamburgers
1 braadkip

€ 39.85 
per pakket

Prijzen kunnen wijzigen naar gelang de marktprijzen!

OKTOBER
 10 KG PAKKET 

2 kg runderbiefstuk 
2 kg varkensfricasse  
1 kg gemengde worsten
1 kg gemengd gehakt
1 kg kippenbillen
1 kg hamburgers
1 kg kippenfi let  
1 kg varkenslapjes

€ 92.45 
per pakket

ONZE VERS- 
VLEESPAKKETTEN 

BLIJVEN 
VOORDELIG!

GRATIS 2 ZWARTE BEULINGEN
BIJ AFGIFTE VAN DEZE 

ADVERTENTIE
1 bon per klant, geldig voor oktober 2020

DIVERSE
AANBIEDINGEN
IN DE
WINKEL



Het WOW effect
Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.Het WOW effect

Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.
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DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.belgiebruist.be vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE
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Ik wil gewoon dat ie het doet!
Dream PC  |  De gepaste oplossing voor jouw probleem! Wij leveren en herstellen 

computers, notebooks, 
tablets, randapparatuur, 
IP-camera's.

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

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

• volledige virusscan
• malware scan 
• drivers nalopen 
• Windows updates (geen upgrades)
• koelers proper maken

P & F Projects  |  0486 08 90 57  |  info.pnfprojects.be  |  www.pnfprojects.be
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master in beauty
Yasmien,

Yasmien is master in cosmetische en 
medische micropigmentatie. 

Ze hee�  al meer dan 18 jaar ervaring 
en volgt jaarlijks masteropleidingen 

in het buitenland om de meest 
geavanceerde, innovatieve en 

moderne technieken bij te blijven. 

“Het mooie voor mij is dat ik 
zowel mijn passie als mijn 

creativiteit kan uitoefenen!”

EYEDESIGN
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’.

AREOLA (tepelhof)
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…

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? 
Maak dan eens een afspraak of kijk eens op de website voor meer informatie!

BROW ART
Hairstrokes: een machinale techniek waarbij 

ultrafijne haartjes gezet worden. 
Kan gecombineerd worden met schaduw.

Powderbrows: een machinale techniek waarbij 
een zachte schaduw gecreëerd wordt.

Yasmien Beauty Artist
Berkenlaan 1, Sint-Job-In’t-Goor

0497402377
info@yasmienbeautyartist.be
www.yasmienbeautyartist.be

Salveto beheert erkende assistentieflats met een 
kleinschalig karakter in Kalmthout, Kapellen en Mariaburg.
Voor meer info over huur en zorg- en dienstverlening kunt 
u terecht bij Yo Buyens, 0479 66 10 88 of info@salveto.be

13 assistentieflats Blauwhoef, 
Ertbrandstraat 110 te Putte
• Wonen nabij winkels, openbaar vervoer 

en dienstencentrum ’t Erbrandje
• Flats tussen de 64 en 90m2

Zoekt u een assistentieflat?



KREEFT € 45,- / kg
OESTERS ZEEUWSE CREUSES € 1,- / STUK (minimum 15 stuks)
PLATTE OESTERS
€ 15,- / 10 STUKS, € 25,- / 20 STUKS
MOSSELEN € 6,5,- / kg (minimum 5 kg)

GRATIS THUISBEZORGING

‘s Ochtends uit het zilte Zeeuwse 
water en dezelfde dag op uw bord! 
Met een glaasje champagne, cava 
of wijn, meer moet dat niet zijn.

Mossel Apero levert de beste 
dagverse zilte kree , oesters 
en mosselen

KREEFT
OESTERS
PLATTE OESTERS

dagverse zilte kree , oesters 
en mosselen

Ook genieten 
van deze 

delicatessen? 
BEL: 

0485 78 23 23
+32 0485 78 23 23  |  info@mosselapero.be
www.mosselapero.be  |              mossel aperowww.mosselapero.be  |              mossel aperowww.mosselapero.be  |              mossel apero

ynaxsi@gmail.com  2950 Kapellen

RUITENWASSERIJ - SCHOUW- EN DAKGOOTREINIGING
TUINONDERHOUD - ONTMOSSEN TERRAS EN OPRIT

LEEGMAKEN PANDEN - KLEINE KARWEIEN
REINIGING VAN ROLLUIKEN EN VERANDA'S

ONDERHOUD PARKINGS, PLEINEN, GARAGECOMPLEXEN

reiniging van ramen,
dakgoten, rolluiken

en veranda’s

ynaxsi@gmail.com

& 0473/70 86 81

Iependreef 3 - 2950 Kapellen

0473/70 86 81

De kans is groot dat een avond uit met vrienden synoniem is aan op café gaan. 
Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in bijvoorbeeld. 

En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst op café gaan…

Een SPANNEND 
avondje uit

MAN/CAVE

In principe zijn spel- en weddenschappen in België verboden. 
Dat is vastgesteld in de wet, maar er kunnen uitzonderingen 
worden gemaakt door te werken met een stelsel van ver-
gunningen. Dankzij deze vergunningen kunnen Belgische 
spelers deelnemen aan legale kansspelen in tien casino’s.

Winning mood?
Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat 
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige 
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans 
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om 
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden 
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om 
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen. 
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je 
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend. 
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’, 
oefen je pokerface en op naar het casino.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als het weer
niet meezit, zorg
dan zelf voor een

goede bui

De herfst leert
ons hoe mooi

het is om dingen
los te laten
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MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust
Café Starrenhof  |  Kapelsestraat 59, 2950 Kapellen

Boeremarkt
Iedere zondag vanaf 8 uur!

• Bakker - Beenhouwer -  
 Visboer - Bloemist
• Groenten en fruit
• Honing, kruiden, snoep,  
 gebraden kip, gedroogde  
 vruchten, noten en  
 olijven, hamburgers, kaas, 
 charcuterie, dierenvoeding
• Leg- en sierkippen,  
 konijnen, eenden en  
 ganzen en nog veel meer!

Een verzorgde look

Diamond Look
Grote Molenweg 7, 2940 Stabroek
03/295.00.02  |  www.diamondxlook.com

Benieuwd wat 
we voor u kunnen 

betekenen? 
Maak dan eens 
een afspraak!

43



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Snipper de ui en de knofl ook. Breng de olie op temperatuur en 
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knofl ook tot deze een glazige, lichtbruine 
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.

Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en 
knofl ookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem 
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt 
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer 
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte 
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.

Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima 
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 teentje knofl ook
scheutje olijfolie

1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten

400 gram gebroken 
sperzieboontjes
scheutje ketjap

snufje peper

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT

zoet en licht pittig
Sajoer boontjes

Marloes, offi ce assistente bij Bruist
Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid 
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met 
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de 
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

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

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

Friend

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.kapellenbruist.be
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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USED CAR S
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Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 18-08-2020   08:25




