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BEN JIJ AL KLAAR VOOR 
DE FEESTDAGEN?

VOLG ONS OP
@STEFFIES

Kapellensteenweg 203, Kalmthout 
03/265.82.58 

info@steffi es.be  |  www.steffi es.be

Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 
11.00 uur tot 18.00 uur

KOOPZONDAGEN 
IN DECEMBER

WAT GEEF JIJ 
JEZELF CADEAU?

4-11-18 December
11.00 uur tot 16.00 uur

Kapellensteenweg 203, Kalmthout 

info@steffi es.be  |  

KOOPZONDAGEN 
IN DECEMBER

WAT GEEF JIJ 
JEZELF CADEAU?

4-11-18 December4-11-18 December
11.00 uur tot 16.00 uur
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Wil je kansmaken om jouw fotoin De Kempen Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Kempen.
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Bruisende lezer,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand. Warmte, sfeer, 
gezellig samenzijn met familie en vrienden, lekker eten en drinken, maar ook 
af en toe even heerlijk cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om 
bij te tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook stress deze dagen 
op de loer. Er moet immers zo veel worden gedaan en geregeld en al die 
verplichtingen… Je zou er bij voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is 
dat nergens voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een stressvrije 
decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend hard moeten werken deze 
maand, zoals elk jaar rond de feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het 
ook hen een stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel mogelijk lokaal te 
shoppen. Zo heeft iedereen een mooie decembermaand.

Fijne feestdagen!
Manuela Kolkman

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 0477-841299.

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.Inhoud
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ZOEK EEN 
MOMENTJE VOOR 
JEZELF WAAROP
JE NIETS MOET
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Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een 
knallende jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een 
overheerlijk kerstdiner moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

DURF NEE TE ZEGGEN Als je schoonouders je 
uitnodigen om de jaarwisseling met hen door te 
brengen en je hebt daar eigenlijk helemaal geen zin 
in, is het niet erg je eigen plan te trekken. Het gaat 
er niet om wát je zegt, maar hóé je het zegt. Zoek 
een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, 
zonder dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een paar dagen weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand 
alvast een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu 
doet, hoef je straks niet meer te doen. Bespreek je 
gedachten en ideeën met de mensen waar je de 
feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij jou. Dat voelt een stuk fi jner.

STEL GEEN TE HOGE EISEN AAN JEZELF De 
verantwoordelijkheid om anderen fi jne feestdagen te 
bezorgen, ligt niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de 
sfeer en niet zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. 
Dat is het prettige van samenzijn. Laat je niet leiden 
door alle verplichtingen. Als je geen zin hebt om een 
kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. Volg je 
eigen plan.

Stressvrije
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.begliebruist.be vind je 
ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.
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feestdagen
Stressvrije

feestdagen
StressvrijeStressvrije

feestdagenfeestdagen
Stressvrije
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cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

 Tussen alle ondernemers op www.begliebruist.be vind je 

cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

BRUIST/BODY&MIND
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Op natuurlijke manier
je huid verjongen?

Natural beauty by Nathalie
Terheidelaan 1, Brecht
0477 85 14 43  |  info@naturalbeautysalon.be
Voor meer info en foto’s resultaten: 
www.naturalbeautysalon.be

Natural beauty salon is een plek aan het natuurgebied in Brecht. 
Alles straalt hier rust uit in een prachtig mooie omgeving.

Dit was ook de opzet van de recente verbouwing, niet alleen plek 
waar kwaliteit op de eerste plek komt , maar ook uw beleving 
staan centraal. U wordt ontvangen met lekker drankje, gezond 

hapje en beneden in onze praktijk is alles in aardse tinten en heel 
warm ingericht waardoor u een echte zen ervaring kan genieten.

Ons team bestaat uit Nathalie, zaakvoerster en reeds 23 jaar 
actief in de beautybranche. Nog steeds streef ik iedere dag naar de 
perfectie. We blijven op zoek naar de allerlaatste nieuwe technieken, 

blijven ons zelf bij scholen. En op deze manier kunnen we altijd u 
verder helpen op het hoogste niveau mogelijk. We hebben tal van 

toestellen in huis voor zowel gelaat als lichaam en kunnen op deze 
manier ook heel vele klanten gaan verder helpen. We starten dan ook 
altijd met intake gesprek en gaan vandaar uit verder advies geven.

Marie hoort al wel wat jaren bij ons team en  is een gedreven 
skinexpert en staat klaar om u op maandag, woensdag , donderdag 

en vrijdag te helpen met advies en behandelingen.
Caroline is hier dagelijks (uitgezonderd vrijdag) en is zowel 
skinexpert, en gaat geen uitdaging uit de weg,  als ook alle 

afslankingsbehandelingen zijn haar passie.
Chiara komt op maandag en dinsdag ons team versterken en houdt 

ook echt van alles wat met huidverbetering te maken heeft.

Kortom , we staan voor u klaar om u verder te helpen met de 
allerlaatste technieken en kennis.

Zachte, pijnloze behandeling, ook wel Botox lookalike genoemd, met de impact 
van een medische behandeling. Mogelijkheden zijn zeer gevarieerd, van snelle 
huidboost tot oplossing voor huidveroudering, fi jne rimpels, couperose, oog- 
en wenkbrauwlift, grove poriën, acne, stevigheid van de huid, ...

Kies voor de allerlaatste nieuwe techniek, superboost!

2 STAPPEN
1 Er worden actieve stoffen in de huid gebracht via 

naaldloze injectie met jet stream, terwijl het diepere, 
overtollige vuil uit de poriën wordt gepompt. De 
bestaande kanalen in de huid vullen zich met een 
cocktail op maat van uw huid, vol met vitamines en 
mineralen.

2 Elektrostimulatie van de spieren (biofeedback voor
re-educatie van de spier). De spier krijgt nieuwe 
impulsen, wordt automatisch strakker en de 
huid ontspant, de ogen trekken open en de 
wenkbrauwen liften.

NA

VOOR

Op natuurlijke manier
je huid verjongen?
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Ook deze maand hebben we 

van mooie kortingen bij onze

BRUIST
Deals

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

Deal

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de zetel 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.be

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de zetel 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.be

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERSDOCHTERS
De kracht van de ondernemersdochters is een feest van 
herkenning voor alle vrouwen die uit ondernemersgezinnen 
komen. Marcella Bos en Heidi Los besloten een boek te 
schrijven over de impact van opgroeien in een 
ondernemersgezin. Met dank aan de ervaringen en 
verhalen van meer dan 100 ondernemersdochters is het 
een bijzondere bundeling van familiewijsheden, 
uitspraken, verhalen en voorbeelden. In het boek vind je 
refl ectievragen en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

Voor onvergetelijke Doe mee en win

HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.be

SHOPPING/NEWS

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com

2125, DE WINTERSLAPER2125, DE WINTERSLAPER2125, DE WINTERSLAPER2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele Schrijver Fons Burger is al zijn hele Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In de aarde en sociale ongelijkheid. In 

hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die het jaar 2125 in een toekomst die 

voor iedereen die met een andere 

feestdagen! 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
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DIY KERSTBOOMJE

Dit originele cadeau is gemaakt van 
echte dennentakken. Voorzien van 

lichtjes, slingers en papieren 
sterretjes. Maak jouw brievenbus- 

kerstboompje extra bijzonder door 
een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet superspeciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

LEZERSACTIE*
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE
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Confectie van gordijnen en 
overgordijnen mogelijk.

Samenwerking met 
gerenommeerd atelier.

Levering aan 
scholen, instituten, 

toneelgezelschappen, 
bejaardentehuizen.

Al onze stoffen voor 
betaalbare prijzen!

Een keuze gemaakt?
Wij maken voor u een 

vrijblijvende prijsofferte.

Nieuwmoer-Dorp 42, Kalmthout
0032-36770852

www.pp-textiel.be 

Openingst i jden
dinsdag - zaterdag: 
10.00 tot 18.00 uur

maandag en zondag: gesloten

Stoffen nodig?
Aan diversiteit aan stoffen bij ons geen gebrek.

Wij bieden u een ruim assortiment aan van stoffen voor gordijnen en 
overgordijnen voor de inrichting van woningen, bedrijven et cetera.

Hebt u niet genoeg ervaring om zelf uw gordijnen te maken met een 
van de stoffen uit ons grote assortiment? Dan is confectie ook mogelijk. 
Contacteer ons voor de mogelijkheden !

• glasgordijnen
• vouwgordijnen
• paneelgordijnen
• brandvertragende gordijnen
• brandvertragende overgordijnen
• verduisterende overgordijnen
• voering en black-outvoering
• zonwerende voering

Wat voor moois gaat 
u ervan maken?

Wij hebben tule
in alle kleuren

brandvertragende gordijnen
brandvertragende overgordijnen
verduisterende overgordijnen
voering en black-outvoering

u ervan maken?

Wij hebben tule

Bent u op zoek naar 
de aankleding van uw 
babyborrel, communie 
of trouwfeest?

KNOPEN

Bij PP Textiel vindt u alle naaibenodigdheden: garen, 
knopen, naalden, ritsen, kantjes, kwasten, elastiek, 

et cetera in oneindig veel kleuren, maten en uitvoeringen.

Themastoffen
Bij ons vindt u een uitgebreid aanbod aan themastoffen 

voor alle festiviteiten en feestdagen. Themastoffen dienen 
niet enkel voor feesten, maar u kunt ze ook gebruiken voor 

de uitwerking van uw creatieve projecten.

Kledingstoffen
Met eigengemaakte kleding heeft u veel meer plezier. 

U kunt uw creativiteit kwijt bij het ontwerpen en maken van 
de kleding en bovendien maakt u een uniek product om te 

dragen! Kom snel naar PP Textiel en maak een keuze uit onze 
uitgebreide collectie aan stoffen voor kleding. 

Laat uw creativiteit gaan!

Alle naaibenodigdheden

Ook voor 
kussens en vullingen

KNOPEN

TAFELBEKLEDING

KLEDINGSTOFFEN

RITSEN
1514



DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken!
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     

temperatuur ooit gemeten in 
België was -30,1 graden Celsius. 
 Dat was in 1940. Brrr! Sinds 1889
hebben we tien keer een 

witte kerst gehad: sneeuw 
    op eerste én tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 

9,3 miljoen euro.
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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.

* * * * *
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Onze menukaart 
gaat van croque 

tot steak

ONZE PORTIES ZIJN GROOT, 
LEKKER EN AAN EEN GOEDE PRIJS

Noorderlaan 16, 2970 Schilde
jeroenproost@hotmail.com

DEN   NSLAG

Welkom in Taverne Den Inslag, een oude hoeve 
in de bossen van Schilde. Onze keuken is lang 
open en goed. Bij ons kun je lunchen, dineren 
en zondags ontbijten. 

Wij beschikken ook over een ruime feestzaal 
met eigen terras, welke geschikt is voor 
recepties, bruiloften, uitvaarten en feesten van 
10 tot 150 personen. 

Kom tot rust met een drankje en een lekkere 
snack op ons terras, in een groene oase aan 
het kruispunt van verschillende fi etsroutes 
waar jong en oud zijn gading vindt.

Voor de liefhebbers staat er een pool- en 
biljarttafel ter beschikking en er is een mooie 
speeltuin voor de kinderen. 

Open: dagelijks van 9:00 tot sluiting 

Dinsdag en woensdag gesloten 

Keuken: dagelijks van 11:30 tot 20:45 

Zondag uitgebreid ontbijtbuffet van 9:00 tot 12:00

Meer weten

of reserveren?

Bel 03 482 41 43
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BelgiëBruist zoekt
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

BelgiëBruist zoekt
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten.

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

BelgiëBruist

topverkopers met ervaring, 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s
wij franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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De 22e editie van Winterpret 
Brussel vindt plaats van 25 
november tot 1 januari. De 
kerstmarkt tijdens deze eindejaars-
feesten is volgens velen een van de 
mooiste kerstmarkten van Europa 
en telt bijna 250 chalets met 
betoverende aanbiedingen, 
verspreid over een route van bijna 
drie kilometer die door het hart van 
Brussel loopt. En dat is niet alles! 
Dit grote evenement biedt ook tal 
van activiteiten in het centrum van 
Brussel: een prachtige kerstboom, 
een klank- en lichtshow op de 
Grote Markt, culturele activiteiten, 
artistieke ontdekkingen, een grote 
ijsbaan en allerlei voorstellingen 
voor jong en oud.
Kijk voor meer info op 
www.plaisirsdhiver.be.

 AGJE UIT
WINTERPRET
BRUSSEL

BOEKJE LEZEN DE LAATSTE SKILIFT 
In Aspen, Colorado neemt skiester Rachel 
Brewster in 1941 deel aan de Nationale 
Kampioenschappen Slalom. Little Ray, zoals 
ze wordt genoemd, komt niet eens in de 
buurt van het podium, maar slaagt wel in 
een andere missie: zwanger worden. Terug 
in New England wordt Little Ray skileraar. 
Haar zoon Adam groeit op in een familie die 
spot met conventies, maar die ook alle 
vragen ontwijkt naar haar bewogen 
verleden. Jaren later volgt Adam het spoor 
terug naar Aspen. In hotel Jerome, waar hij 
is verwekt, komt hij geesten uit het verleden 
op het spoor… DE LAATSTE SKILIFT van 
John Irving is vanaf 22 november 
verkrijgbaar.

BINNEN/BUITENFILMPJE KIJKEN
CALL JANE
Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 30 
november te zien in de bioscoop.

ZYXWV

UTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRQPO

NM

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

L

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

KJIH

GFEDCBA

zoekt jou!
Scan de QR-code

 voor alle vacatures.
Tevens franchisenemers

 gezocht. 
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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

Bij N-Joy by Yasmin komt u voor alle haarmode in 
‘s-Gravenwezel in een losse, huiselijke sfeer terecht 
waar een Scandinavisch interieur u verwelkomt. Yasmin 
en haar team leggen u graag in de watten en zorgen 
voor een mooi kapsel passend bij uw persoonlijkheid. 
In het kapsalon wordt er steevast gewerkt met de 

haarproducten van Redken en Mediceuticals, 
die zorgen voor gezond, glanzend haar en 
enorm doeltreffend zijn. Geregeld volgt Yasmin 
ook cursussen om up-to-date te blijven bij de 
allerlaatste technieken, zoals kleurtechnieken voor 
een optimaal resultaat.

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

JOUW HAAR IS 
ONZE PASSIE!
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee
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Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.
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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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OPEN KERST 
HUIS BIJ 
NATUURLIJK

Tijdens de feestmaanden is Natuurlijk 
Bloembinder geen winkel meer, maar een 
heus Kerst Huis. Eentje boordevol high end 
cadeau-ideeën om je loved ones mee te 
verwennen. 

Kom er inspiratie opdoen voor de decoratie 
van je mooiste feesttafel en kerstinterieur. 

En voor de trouwe fans: onze boeketten en 
FlowersNgin zijn eveneens ondergedompeld 
in de warme eindejaarssfeer.

OPEN KERST 
HUIS BIJ 
NATUURLIJK

Tijdens de feestmaanden is 
Bloembinder
heus Kerst Huis. Eentje boordevol high end 
cadeau-ideeën om je loved ones mee te 
verwennen. 

Kom er 
van je mooiste feesttafel en kerstinterieur. 

En voor de trouwe fans: onze boeketten en 
FlowersNgin zijn eveneens ondergedompeld 
in de 

Natuurlijk bv  |  Wijnegemsesteenweg 17, ‘s-Gravenwezel

+32 3 685 63 68  |  www.natuurlijkbloemen.be

Natuurlijk bv  |  Wijnegemsesteenweg 17, ‘s-Gravenwezel

+32 3 685 63 68  |  www.natuurlijkbloemen.be

IT’S THE MOST WO DERFUL 
TIME OF THE YEAR! 
IT’S THE MOST WO DERFUL 

Wij heten je hartelijk welkom bij 
Natuurlijk in ‘s-Gravenwezel. 

Openingsuren 
di - za 09:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 uur 
zo 09:00 - 13:00 uur

Wij heten je hartelijk welkom bij Wij heten je hartelijk welkom bij 
Natuurlijk in ‘s-Gravenwezel. 
Wij heten je hartelijk welkom bij Wij heten je hartelijk welkom bij 
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1. Carousel with Baies Scented Candle, € 108,- van dytpique www.skins.nl/fr
2. Nudy Eyeshadow van SHAB, € 46,76 www.douglas.nl

3. Fragrance Mist Limited Edition van Miglot, € 54,50 www.miglot.com
4. Dunhill Driven Eau de toilette vanaf € 70,- www.iciparisxl.be
5. Sparks of Joy Lipstick van Catrice, € 4,99 www.catrice.eu  

6. Good Girl Collector Fantasy van Carolina Herrera, €  134,65 www.douglas.nl

Cr
ed

its
: I

ng
rid

 B
ur

ge
r f

or
 C

ol
or

St
or

ie
s.

nl
 

6

1

4

3

De feestelijkste cadeaus!

5

2

7. Karma of Hapiness Showergel van Darling Llama, € 6,99 www.etos.com
8. Bath & Showergel Passion Fruit en Cocoa van Organic Shop, € 4,99 www.etos.com
9. Bad- en Douchegel Creamy Shea Butterfl y van Treaclemoon, € 5,99 www.etos.com

10. Give a Pon Griekse pantoffels, € 49,95  www.giveapon.nl
11. Rouge Pur Couture The Bold van YSL, € 42,- www.ysl.com

12. Xmas 2022 Scented Candle Mon Beau Sapin van MAISON FRANCIS KURKDJIAN  € 65,- www.skins.nl/fr

Wat gaan we elkaar dit jaar weer geven? 
Wij weten het wel! Voor jou de mooiste 
kerstcadeaus! 

8

11

BEAUTY/NEWS

10

7

Wat gaan we elkaar dit jaar weer geven? 

9

De feestelijkste cadeaus!

12
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Meer dan 50 jaar aandacht voor 

ambacht en perfectie
Een juweel of uurwerk als geschenk is een blijvende herinnering. Uw kleinood verdient 
dan ook de aandacht die zo’n bijzonder moment vereist. Bij ons krijgt elk stuk – of u 

het nu zelf ontwerpt, kiest uit onze collectie, laat herstellen of wil aanpassen – 
de aandacht van ons handwerk en maatwerk. Dat is wat ons fi er maakt over ons 

ambacht en dat is de garantie die u krijgt.

Meer dan 50 jaar aandacht voor 

ambacht en perfectie

Perfectie, dat blijven wij nastreven. Na 50 jaar 
testen en steeds verder verfi jnen van onze 
procedés en materiaalkeuzes weten wij hoe 
uw perfecte juweel eruitziet. In goud of zilver, 
eenvoudig in design of tijdloos: wij zetten de beste 
kwaliteit voorop. Daar mag u op rekenen.

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. 
Meer dan 50 jaar ervaring garandeert 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 hiervoor 
een afspraak met de 
klokkenmaker).

Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat  |  03 652 17 77  |  0497 62 15 62  |  info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be
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HET VERKEERDE CADEAU 
BESTAAT NIET 

In december worden wereldwijd de meeste cadeaus gegeven en gekregen. 
Cadeautjes krijgen is leuk, maar cadeautjes geven is eigenlijk nog veel leuker. Als 
jouw zoektocht naar het ideale cadeau geslaagd is en je dikke zoenen krijgt als 

bedankje, is je missie geslaagd.

MAAK ZELF IETS Kijk eens op Pinterest, zoek 
op ‘DIY’ of ‘zelf maken’ en laat je inspireren door 
talloze leuke zelfmaak-ideeën waarmee je iemand 
echt kunt verrassen.

IK HEB ALLES AL Wat geef je mensen die echt 
niets te wensen hebben, die alles al hebben of 
gewoon al oprecht blij zijn met je aanwezigheid op 
hun feestje? Een bos bloemen waarvan er nog tien 
meer in de bijkeuken staan? Een fl es wijn? Niet 
echt verrassend. Wat dacht je van tien kippen, vijf 
eenden, een koe, schoolboeken, een waterpomp of 
een groentetuintje? Een origineel cadeau waarmee 
je mensen in ontwikkelingslanden gegarandeerd 
helpt: www.oxfamnovib.nl

Hoe leuk het ook is om mensen te verrassen, 
het handigst is om gewoon even te vragen waar 
je iemand het meest blij mee maakt. Dat scheelt 
jou een hoop denkwerk en degene die het feestje 
geeft is altijd oprecht blij met jouw cadeau. 

GEEF EEN DAGJE WEG Een ervaring cadeau 
geven is een heel leuk idee. Er zijn talloze leuke 
bonnen te verkrijgen voor een nachtje weg, een 
beautydag, een borrel & bite in een café, actieve 
uitjes en ga zo maar door. En… geef je een 
ervaring voor twee personen cadeau, dan is de 
kans bovendien groot dat je zelf mee mag! Wil 
je daar zeker van zijn, prik een datum mmet de 
ontvanger van je cadeau, plan dan in het geheim 
een gezellige dag en pik hem of haar op voor een 
‘surprise’ dagje weg. Want vergeet niet, gedeelde 
ervaringen zijn onbetaalbaar!

Omdat ik om je geef!

Meer tips om het perfecte cadeau te vinden? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

 Op www.belgiebruist.be vind je diverse 

BRUIST/LIFESTYLE
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“Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharingbehandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk 
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. ‘Dit moet anders kunnen’, dacht ik bij mezelf.”

Maak kennis met LaserClinique

LaserClinique
0477 85 14 43
www.nailstyle-nathalie.be
Onze andere locaties en meer 
info kan je vinden op: 
www.laserclinique.be 

“Ik ging op zoek naar andere permanente laserontharings-
toestellen én vond deze. Waarna LaserClinique geboren werd.”

“Met LaserClinique streven mijn team en ikzelf ernaar onze 
klanten een aangename totaalervaring te bezorgen. Dit 
start met onze toestellen, meer bepaald de diodelasers die 
gebruik maken van de SHR-methode, ook wel de Super 
Hair Removal method genoemd. Deze heeft als voordeel 
dat de kans op verbranding zo goed als nihil is. Het is een 
supersnelle methode en - op zeer lichte prikkeltjes na - 
volledig pijnloos.” 

“Maar schoonheidsverzorging is meer dan alleen een 
behandeling uitvoeren. Ook wat betreft informatie geven over 

de behandeling en goeie follow-up daarna, ben je bij 
ons aan het juiste adres. De fi jne babbels tijdens de 
behandeling horen er natuurlijk ook bij.” 

“Wij werken met zorgvuldig uitgekozen partners op 
locatie (de verschillende locaties vind je op onze 
website). Indien je getriggerd bent, boek dan gerust 
eens een gratis testsessie op één van onze locaties.”

“Wij kijken er alvast naar uit jou snel te mogen 
verwelkomen!”

Liefs,
Ellen van de LaserClinique

LOOKING/GOOD

Tips voor
stralende feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VOOR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet te veel te eten, voel je je beter, kun 
je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt ergernis 
over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak 
gevolgen voor je voeten. Verwen je voeten daarom met 
een voetenbadje, masseer ze en smeer ze in met een 
voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat je 
na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer 
je huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, 
zodat je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

stralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagen
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BLOG/FAJAHLOURENSBLOG/FAJAHLOURENS

Cafeïne
Cafeïne stimuleert je centrale zenuwstelsel en beïnvloedt de stofwisseling in je 
spieren. Daarnaast heeft cafeïne ook invloed op onze gezondheid. Cafeïne bevat 
namelijk antioxidanten die goed zijn voor je weerstand. Bovenal stimuleert 
cafeïne de vetverbranding.

Guarana
Guarana is rijk aan antioxidanten die helpen het lichaam te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Het heeft ontstekingsremmende en 
antimicrobiële eigenschappen.

Groene thee
Groene thee zit bomvol polyfenolen, deze hebben 
verschillende positieve uitwerkingen in ons lichaam. 
Zo is door onderzoek aangetoond dat de catechisten in 
groene thee een antibiotische werking hebben. 

Creatine
We kennen creatine als het gaat om een energieboost voor 
de spieren. Creatine stimuleert ook de hersenfunctie en 
verbetert de prestaties.

Vitamine B3
Vitamine B3 is een wateroplosbare vitamine die deel uitmaakt van 
het vitamine B-complex.

Al met al genoeg redenen om tijdens deze feestmaand te starten 
met Slimming Powder.

Slimming Powder is een poeder dat jou helpt met afslanken, je energie geeft 
en je immuunsysteem versterkt. De samenstelling van Slimming Powder werkt 
synergetisch: dat betekent dat de ingrediënten elkaar complementeren en 
versterken daar waar nodig. Slimming Powder bestaat uit de volgende 
ingrediënten: 

Waarom zOU ik Slimming Powder gebruiken?

 ECHT EEN AANRADER!   Bevat geen chemicaliën, geen siliconen, sulfaten, 
aldehyden of andere agressieve stoffen maar waardevolle organische zuren en 
aminozuren. 

 WAT IS HET?   Is geschikt om te gebruiken als ‘Alone treatment’ om het haar te 
herstellen voor ‘poreus’ haar, dat is beschadigd door zon, styling,... of verzwakt 
door chemische behandelingen. Het is verrijkt met kostbare aminozuren en 
heermoes. 

Biokapsalon Natur’Elle
Antwerpsesteenweg 265, Malle

03 344 41 82
info@biokapsalon-naturelle.be
www.biokapsalon-naturelle.be

biokapsalonnaturelle
biokapsalon

Het geeft uw haar enorm 
veel glans, veerkracht en 

maakt het haar sterker. Het 
verhoogt de breeksterkte 

van uw haar. Minder 
zichtbare schade van 
het beschadigd haar. 
Geeft zelfs de meest 

beschadigde haren hun 
gezondheidstoestand terug!

en bescherm zo je haren tegen de zon met Oxilock Plasma!

GEEF JE HAAR EEN BOOST

Oxilock Plasma nr. 1 herstelt en beschermt de zwavelbruggen en keratine 
vezels in het haar. Oxilock plasma nr. 2 werkt in samenwerking met nr. 1 en is 
ontwikkeld om de behandeling af te sluiten. Het zorgt ervoor dat de herstelde 
bruggen van het haar worden verzegeld en de schubbenlaag van het haar wordt 
hersteld en gesloten. Het is een concentraat van organische stoffen dat de 
gezondheid van het haar herstelt.
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De maand december staat in het teken van eten, heel veel eten. 
Heerlijke gerechten, mooie wijnen en een goede sfeer zijn de juiste 

ingrediënten voor een perfecte avond met familie, vrienden of 
zakenrelaties. Hoe hoort eigenlijk de tafel gedekt te zijn?

GLAZEN De glazen staan rechtsboven. Het aantal 
moet gelijk zijn aan de verschillende te serveren 
dranken. Het eerst te gebruiken glas het meest 
rechts, het laatst te gebruiken het meest links. Weer 
links van dit rijtje staat eventueel een waterglas. 
Als je het helemaal correct wilt doen, haal dan bij 
het serveren van de tweede wijn de glazen van de 
eerste wijn weg. 

SERVET Serveer je soep, dan ligt het servet links 
naast de vorken. Anders kan het servet op het bord 
worden gelegd. Het servet kun je mooi vouwen of in 
een servetring rollen.

BESTEK Voor het neerleggen van het couvert 
zijn er een aantal gouden regels. Werk van buiten 
naar binnen en leg messen en lepels rechts, vorken 
links en het dessertbestek boven het bord. Leg, om 
ongelukken te voorkomen, messen altijd met de 
snijkant naar het bord en vorken en lepels met de 
holle kant naar boven. Let er ook op dat het bestek 
goed schoon en gepoetst is. 

BORDEN In het midden staan de borden van 
groot naar klein opgestapeld, op twee vingers van 
de rand van de tafel. Het kleinste bord dient voor de 
salade. Het hoofdgerecht kan op een voorverwarmd 
bord apart worden geserveerd. Mooi is een groot 
onderbord in de stijl van de tafel. Linksboven staat 
een klein bordje voor het (stok)brood vooraf, met 
een botermesje. 

Ook een onvergetelijke kersttafel? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Mooi aan tafel

BRUIST/WONEN
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Werken die wij o.a. uitvoeren:
• Opmaak van een verwarmingsaudit voor ketels kleiner 

dan 100 kW (verplicht voor alle ketels ouder dan 15 jaar).
• Geven van het nodige advies betreft allerlei premies en 

attesten. Wij bezorgen u hiervoor ook de nodige papieren.
• Volledige badkamerrenovatie en plaatsen en leveren 

van sanitaire toestellen.
• Plaatsen en leveren van infraroodcabine.

Maandag: 13.00 - 18.00
Dinsdag-vrijdag: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00
Zaterdag: 8.00 - 14.00
Kerkblokstraat 15, 2990 Loenhout
03/669 64 14  |  vanhooydonck.bvba@skynet.be

Op zoek naar
een ruime douche?

Ruime keuze in douchestoeltjes, 
beugels en 
verhoogde 
toiletten!

“Sinds 2018 is Pure Intense 
gevestigd in Malle, omgeven 
door de dorpskern en omringd 
met de volledige liefde van 
mezelf. Maxime is de naam 
achter schoonheidsinstituut 
Pure Intense. Inner and outer 
beauty staat centraal bij Pure 
Intense en ook in de toekomst 
streef ik daar steeds meer naar.”

“Ik kijk er naar uit om jullie 
te leren kennen en samen 
met jullie te werken aan 
ieders inner and outer beauty 
balance. Dus maak eens een 
afspraak!”

Pure Intense
Brechtsesteenweg 8, West Malle
0032-468227712
info@pure-intense.be

In november en december zal Pure Intense ook op 
zondag geopend zijn! 

Kom relaxen van 9:00 tot 16:00 uur en sluit je week af met een 
heerlijke behandeling! Ook extra open op vrijdagavond van 19:00 

tot 22:00 uur.

Sunday is � e perfect day 
TO REFUEL YOUR SOUL

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in
De Kempen 

Bruist?
Neem dan contact op en we komen 

graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl
of bel +31 (0)76-7115340
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Dit gerecht wordt overal in Indonesië geserveerd. Met pepers als 
hoofdingrediënt. Rica betekent pepers in het Manadonees en dit recept 
komt uit Noord-Sulawesi, waar bijna alle gerechten met pepers worden 

bereid. Hoe heter hoe beter, zeggen ze daar.

INGREDIËNTEN
1 kg kipdrumsticks

1 citroen voor marinade
zonnebloemolie

250 gram lombok
1 grote ui

2 teentjes knofl ook
5 kemiri noten

duimpje gember
2 theelepels kurkuma

1 stuk citroengras
4 djeroek poeroet 

bladeren
1 kippenbouillon

1 glas water
snufje zout

BEREIDING
Was de kip, doe het sap van de citroen erbij en meng dit goed. Laat dit ongeveer 
10 minuten staan. 

Verwarm een scheutje olie in een pan en gril de kip aan beide kanten tot deze 
een beetje bruin wordt. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Haal dan de kip uit de 
pan. 

In dezelfde pan bak je de lombok, ui, knofl ook, kemiri en gember die al zijn 
fi jngestampt. Bak ze goed gaar. Vervolgens doe je de kurkuma, citroengras en de 
djeroek blaadjes erbij en bak deze nog ongeveer 5 minuten mee op laag vuur.

Voeg nu de gegrilde kip samen met de kippenbouillon en water toe en kook 
ongeveer 20 minuten met het deksel erop. Als laatste voeg je wat zout toe en 
kook je alles nog eens 5 minuten. Serveer de kipdrumsticks met warme rijst. 
Selamat makan!

6 PERSONEN  - 60 MINUTEN

Ayam rica-rica
Authentiek Indonesisch kipgerecht

BRUIST/RECEPT

Recept is van: Gladies Tanahatu-Ticoalu

Ayam rica-ricaAyam rica-rica
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het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

Maak kans op

Cheerful 
Merl   t
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
super lekker. 
www.thegoodwine.nl
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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 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

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

PUZZELPAGINA

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.dekempenbruist.be
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www.vanmossel.be

Van Mossel.

Voor de
mobiliteit 
van morgen.
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