
Maak je tuin
2020-proof
Jouw tuin
als (groen) 
verlengstuk 
van je woning

DE KEMPEN APRIL 2020 WWW.DEKEMPENBRUIST.BE GRATIS MEENEMEN!



HEERLIJK 
BUITEN 
KOKEN!

Het OFYR concept is een unieke combinatie 
van functionaliteit, mooi design en eenvoud 
waarbij het sociale aspect een belangrijke rol 
speelt. Samenzijn rond een knisperend vuur 
om voedsel, warmte en vriendschap te delen. 
Koken op een OFYR toestel is gemakkelijk, 
veelzijdig en gezellig. U heeft de keuze uit 
kooktoestellen van zwart staal, beton en 
natuurlijk het befaamde cortenstaal. Of u 

nu privé of professioneel wil koken, bakken 
en grillen als restauranthouder of cateraar, 

bakken met OFYR biedt u een ruime keuze!

Houdt u het liever klein? Dan is de OFYR 
TablO zeker iets voor u! 

BIJ ONS GENIET 
U VAN DE BESTE 

PROFESSIONELE SERVICE

WWW.KACHELSERVICE.BE

KACHELSERVICE
Kalmthoutsesteenweg 290
2910 Essen (Wildert)
03 666 85 87 
info@kachelservice.be
www.kachelservice.be

ADVIES, VERKOOP 
EN INSTALLATIE:

• Pelletkachels 
  
• Houtkachels 

• Combikachels  
 
• Inbouwhaarden 

• Houtfornuizen 
 
• Buiten(kook)toestellen
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Vaartdijk 15/3V2 I 2960 Brecht I +32 3 291 49 86
info@totalbeautyconcept.be I www.totalbeautyconcept.be

E X C E L L E N C E  I N  B E A U T Y !

Handen en voeten krijgen heel wat te verduren, zeker tijdens de herfst 
en winter. Het koude en wisselende weer maakt dat de huid sneller 
uitdroogt en meer voedingsstoffen nodig heeft. Bovendien dragen 

we in de winter vaak gesloten schoenen. Onze voeten kunnen minder 
goed ventileren of zitten te hard gekneld. Vaak is dit een oorzaak voor 

schimmels en kalknagels. 

Daarom is de lente een ideaal moment om een weldoende 
manicure en pedicure aan te bieden. Met de professionele verzor-

ginsproducten van LCN heb je alles in huis om op alle behoeftes van 
je klanten in te gaan. Als kers op de taart kan je finaliseren met een 

trendy kleur uit een van onze nieuwe collecties. 
Happy klant, happy you!

Welkom lente! 
Tijd voor mooi verzorgde handen en voeten

Shop alle producten op www.totalbeautyconcept.be
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VOORWOORD/APRIL

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,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. Maar 
meestal ook de ideale maand om weer heerlijk naar buiten te 
gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie maanden die voor 
ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose gebruiken? Blader 
dan vooral snel verder, want in deze nieuwste editie van Bruist 
delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet zit er wel een 
trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Manuela Kolkman

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T +31 (0)76-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  belgiebruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist +31 (0)76-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Floortje Thieleman
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Floortje Thieleman

 Like ons op Facebook.com/dekempenbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen als 
bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Kempen 
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 Manuela Kolkman, 0477-841299
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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

In ons buurland is Tuinbranche Nederland 
enthousiast over drie opvallende tuintrends dit jaar: 
Inner Retreat, Blended Cultures en Street Savage. 
Mooie namen, die ook ons benieuwd maakten naar 
wat ze inhouden!

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.belgiebruist.be vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN

8



Liefde voor lingerieLiefde voor lingerie
ALTIJD IETS NIEUWS VOOR U!

Finess Lingerie Schilde
Turnhoutsebaan 133 - Schilde
Openingsuren: di - za van 10:00 - 18:00
03/383.59.14

Finess Lingerie ’s-Gravenwezel
Wijnegemsteenweg 39/B - ’s-Gravenwezel
Openingsuren: 
di - za van 10:00 - 12.30 & 13.30 - 18:00
03/685.74.64

info@fi ness.be  |  www.fi ness.be

Naast het uitgebreide assortiment 
corsetterie (inclusief grote maten) 
en nachtmode, is er ook altijd een 
ruime keuze aan badmode, kleedjes 
en homewear. Stijlvol, comfortabel 
en met respect voor ieders budget. 
En uiteraard hebben we ook een 
collectie voor heren! Jong en trendy 
assortiment met bh’s vanaf € 50,-

Ruime keuze 

badmode voor 

2020 in beide 

winkels!

Met zowel de vaste 
topmerken als de nieuwe 
selectie wil het Finess-team 
haar liefde voor lingerie 
doorgeven. Bij de keuze van 
de collecties staan pasvorm 
en kwaliteit steeds centraal.

11



LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.be

win

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van  België 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:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

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

BRUIST Deals SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van België 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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.

Leve de lente
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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? Aarzel niet, kom eens 
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 bieden 
een complete 

service, inclusief 
installatie en 
onderhoud!

15



DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
  De tuinbranche heeft weer wat mooie namen 
    bedacht voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.

Spring has arrived!
Time to stop & make yourself ready

“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 naar ieders inner 
and outer beauty balance. Dus 
maak eens een afspraak!”

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

Een heerlijke gecombineerde behandeling die je helemaal klaar maakt 
voor de lente! De behandeling start met een scrub van de rug, gevolgd 
door een Lente Pakking. Tijdens het inwerken van de Lente Pakking 
worden de benen relaxend gemasseerd en als laatste worden ook de rug, 
nek & schouders helemaal onder handen genomen.

LENTE PAKKINGEN:
COCONUT POWER
Ontspannend voor de spieren door hoog magnesiumgehalte.

GREEN TEA DETOX TIME
Drainerende, ontgi� ende & antioxidante werking.

HONEY BEE
Kalmerende, relaxerende & hydraterende honing-lavendelpakking.

LENTE PROMOvan € 55,-voor slechts € 45,-
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€ 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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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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D
BINNEN/BUITEN
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BOEKJE LEZEN NIET VERDER VERTELLEN
D.D. Warren wordt opgeroepen na de 
moord op Conrad Carter. Het slachtoffer 
heeft drie schotwonden, maar zijn 
computer is twaalf keer beschoten. Als de 
politie arriveert, heeft zijn zwangere vrouw 
Evie het pistool in handen. D.D. herkent de 
vrouw van een vergismoord van jaren 
geleden, toen Evies vader het slachtoffer 
was. Wanneer Flora Dane de moordzaak 
op televisie ziet, weet ze direct over wie het 
gaat: een kennis van de man die haar ooit 
gevangenhield. Flora voelt zich schuldig 
dat ze hem nooit heeft weten op te sporen 
en is vastbesloten de waarheid rond 
Carters dood te onthullen. NIET VERDER 
VERTELLEN van Lisa Gardner is nu 
verkrijgbaar in de boekhandel.

De horrerthriller The Turning neemt ons 
mee naar een mysterieus landgoed op het 
platteland van Maine waar de nieuw 
aangestelde kinderoppas Kate (Mackenzie 
Davis) wordt belast met de zorg voor twee 
weeskinderen, Flora (Brooklynn Prince) en 
Miles (Finn Wolfhard). Al snel ontdekt ze 
echter dat zowel de kinderen als het huis 
duistere geheimen herbergen en dat dingen 
misschien niet altijd zijn zoals ze lijken. The 
Turning is gebaseerd op de roman ‘The Turn 
of the Screw’ van Henry James en werd 
geproduceerd door Steven Spielberg. 
Kijk voor meer informatie over thuis fi lms 
kijken op www.cinenews.be

FILMPJE KIJKEN
THE TURNING

België heeft de wandelaar veel te 
bieden. Tijdens het wandelen in 
België kun je van alles doen en 
tegenkomen. Hou je van wandelin-
gen met veel stijgen en dalen? Dan 
ga je naar de Ardennen. Hou je 
juist van vlakke vergezichten? In het 
westen van Vlaanderen vind je 
uitgestrekte polderlandschappen. 
Wie een wandeling door de 
ongerepte natuur wil maken kan 
zijn hart ophalen in de Hoge Venen. 
België wordt meer en meer een 
echt wandelland er komen steeds 
meer wandelroutes bij. Via 
knooppunten plan je zelf je route 
door een gebied, zodat jij altijd de 
wandelroute loopt die bij je past.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van België 
op www.wandelmagazine.nu/
wandelroutes

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

GRATIS L-carnitine 
vetverbrandende drank 

bij aankoop 30 €

Actie geldig tot 01/05/2020 
bij afgifte van deze bon.

1 bon per klant, niet 
cumuleerbaar met andere acties.

U vindt ons in: Antwerpen | Brasschaat | Geel | Oostmalle | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar

Met succes afvallen?

Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en wij 
maken ze haalbaar voor u. Bovendien is onze uitgebreide 
begeleiding voor onze klanten volledig gratis!

Proti Balance is uw garantie op succes:
•  Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en  
 voedingssupplementen
•  Persoonlijk plan
•  Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een 
 professionele dieetcoach
•  Iedereen welkom; man of vrouw, jong of oud
•  Ook gespecialiseerd in sportdieet
•  6 dagen op 7 geopend
•  Ook na het bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!

Meer info of bestellingen: www.proti-balance.be

Bij Proti Balance kunnen onze professionele dieetcoaches 
u helpen in uw strijd tegen de overtollige kilootjes.

Openingsuren:
Maandag & donderdag: 
09:00 tot 18:00
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 
10:00 tot 18:00
Zaterdag: 
09:00 tot 17:00
Zondag gesloten

Nieuw! Nu ook 

in Turnhou
t!
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Raymond Food Art Café  |  Raymond Delbekestraat 175, Schilde  |  03 344 14 15  |  www.bistro-raymond.be

Maak een vrijblijvende afspraak voor:
• Het tegengaan van huidveroudering, 

duurzaam verouderen met natuurlijke look
• Het verminderen van fi jne rimpels
• Het geeft een open blik en een strak 

voorhoofd
• Het minder zichtbaar maken van de 

couperose
• Het liften van ogen, wenkbrauwen en 

gelaat
• Het verminderen van donkere kringen
• Het behandelen van grove poriën 
• Het behandelen van acne
• Het verminderen van pigmentvlekjes
• Het verbeteren van de huidspanning
• Het verbeteren van de haargroei en dikte
• Het verbeteren van de werking van de 

gelaatsspieren

Nailstyle By Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor
0477 85 14 43  |  info@nailstyle-nathalie.be
Voor meer info en foto’s resultaten: www.nailstyle-nathalie.be

Superboost
Een 100% natuurlijke techniek gebaseerd op de 
biofeedbackmechanismen van ons lichaam.

Wilt u er ook natuurlijk jong uitzien zonder 
spierontspanners, fi llers en invasieve lasers?

Behandeling 
Deel 1. Superboost infi ltratie zonder naalden (pijnloos). Het unieke 
insluizen van actieve ingrediënten op maat door de huidadnexen 
(poriën), om via deze weg de diepere lagen van de dermis te 
bereiken. Wat tot heden nog met geen enkele techniek mogelijk was.

Deel 2. Superboost Biofeedbacktechnologie bouwt de gezichts-
spieren opnieuw op. Die worden met het ouder worden dunner 
en verkrampen waardoor de huid verslapt. Elektrostimulatie (pijnloos) 
lift het gezicht en geeft het meer volume en tonus.

Samen met onze huidtherapeute 
bekijken we met ons uniek meetsysteem 
(huidanalyse) welke superboost op maat 
van u huid geschikt is. Dit is gratis en 
vrijblijvend. Samen naar een mooiere 
jongere huid!
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Creëer een 
tastbare 
herinnering

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  03 430 43 40  |  mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

- Marissa Moerman

Met veel liefde en attentie 
giet ik jouw verhaal in een 

persoonlijk beeld. Op dezelfde 
manier creëer ik handgemaakte, 
geurende kaarsen die aansluiten 

bij jouw verhaal.

Ook een persoonlijke bodycasting? Kijk eens op www.soy.be

Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  Soy  |  Zwaluwlaan 6, St.Job-in’t-Goor  |  Soy
Volg ons op Facebook & Instagram @soybodycasting

Meer weten? Spring binnen in de winkel 
of bel naar 03 345 12 42

Handelslei 7, Sint-Job-in-'t-Goor
03 345 12 42
info@bloemenbabette.be
www.bloemenbabette.be

Gaan jullie trouwen in 2020? 
Wij verzorgen graag het boeket, 

de bruidsbloemen, corsages, kerk- 
en feestzaalversiering.

Neem vrijblijvend contact met 
ons op om uw wensen met ons te 

bespreken!

TROUWEN IN 2020?Laat je heerlijk 
verzorgen

Laat je heerlijk 
verzorgen

Meli-care  |  Melika Boucham
Kapelstraat 55, 2960 Brecht
+32 497/82 97 67

Meli-care  |  Melika Boucham
Kapelstraat 55, 2960 Brecht  |  +32 497/82 97 67

Wat dacht je 
van een pedicure- 

of manicure-
behandeling!

Wat dacht je 
van een pedicure- 

of manicure-
behandeling!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan

Like ons op 
www.facebook.com/DeKempenBruist



1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.be

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.be

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.be
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.be

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9
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10

8
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk

“Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharing behandeling 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
Berkenlaan 1, Sint-Job- in-'t-Goor 
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
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Raadpleeg dé professional voor de verkoop 
van elk type vastgoed in uw buurt! 

+32 3 666 00 90  |  Heidestatiestraat 53  |  2920 Kalmthout (Heide)  |  www.engelvoelkers.com/antwerpen

Wij zijn uw makelaar voor residentieel vastgoed!

Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

&
Lessiusstraat 29, Brecht  |  0492 45 45 55
RESERVEER ONLINE: www.studiobloom.be

• Gelnagels
• So Polish
• Luxe spa manicure
• Cosmetische pedicure
• Wimperextensions
 - 3D extensions
 - One by One
• Wenkbrauwstyling
• Henna brows

Studio BLOOM - de 
naam zegt het al - staat 
voor bloeien, stralen 
en creativiteit. Voor 
alles wat mooie, goed 
verzorgde handen 
zonder woorden 
zeggen kunnen.

VERZORGD DE 
LENTE IN!

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 ook hiervoor 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 tot 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!
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KOM MAAR 
OP MET DIE 
SLIPPERTJES!

Na een paar maanden te zijn weggestopt in dichte 
schoenen, kunnen je voeten wel weer wat verzorging 
gebruiken. Maar hoe zorg je nu precies voor voeten 
die gezien mogen worden?

Goed voorbereid
Begin met een warm voetbadje van minstens tien 
minuten. Niet alleen heerlijk ontspannend, maar 
ook nog eens de perfecte voorbereiding voor je 
huid op wat hierna komen gaat: het verwijderen 
van eelt! De kans is immers groot dat zich daar de 
afgelopen maanden een laagje van heeft gevormd. 
Gelukkig kun je eelt zelf heel gemakkelijk te lijf 
gaan met een eeltvijl, puimsteen of een elektrische 
eeltrasp. Je  zult zien dat het eelt verdwijnt als 
sneeuw voor de zon nu het door dat voetbadje goed 
zacht is geworden. Verwijder je voor het eerst zelf 
eelt, let  dan op dat je niet te veel in één keer 
verwijdert om (pijnlijke) ongemakken te voor-
komen. Klaar? Smeer dan je voeten in met speciale 

Het mooie weer komt eraan! Langzaam wordt het dus tijd om je zomerschoenen weer 
tevoorschijn te halen. Heel leuk natuurlijk, dat je binnenkort weer heerlijk op 

slippertjes kunt lopen, maar zijn je voeten daar wel klaar voor?

crème om ze lekker zacht te houden (en herhaal dit 
insmeren bij voorkeur dagelijks).

Finishing touch
De volgende stap: het knippen van de nagels. Knip 
ze recht af om ingegroeide nagels te voorkomen. 
Eventueel kun je de zijkanten een beetje vijlen, maar 
vijl je nagels zeker niet te rond. Dan is het tijd voor de 
fi nishing touch: een mooi kleurtje op je nagels zodat 
jouw voeten echt helemaal klaar zijn om op slippers 
over straat te gaan.

Pedicure
Zijn jouw voeten er echt te erg aan toe om zelf aan de 
slag te gaan (heb je bijvoorbeeld last van kalknagels 
of likdoorns) of heb je er simpelweg zelf geen zin in? 
Maak dan gewoon een afspraak bij een (medisch) 
pedicure en laat je voeten heerlijk verwennen. Na al 
het harde werk dat ze voor je verrichten, hebben ze 
dat zeker verdiend!

BRUIST/BODY&MIND

Kunnen jouw voeten ook wel wat professionele verzorging gebruiken? 
Op www.belgiebruist.be vind je altijd wel een pedicure bij jou in de regio.

Voeten die gezien 
mogen worden
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NIEUW

Uw bezoek aan Holland Casino Breda krijgt nog meer cachet met een smaakvolle 
beleving in ons restaurant. In maart en april kunt u elke maandag genieten van 

de Maandag Special, 2x een hoofdgerecht voor de prijs van 1. 

DE VOLGENDE MAANDAG SPECIALS WORDEN 
GESERVEERD TUSSEN 17.00 & 21.00 UUR:

Elke 1e maandag schnitzel 

Elke 2e maandag sliptong

Elke 3e maandag spareribs

Elke 4e maandag kreeft

Kom smaakvol dineren in Holland Casino Breda.
Vooraf reserveren is gewenst via 0031 - 76 5 251 100. Eet smakelijk!

Niet geldig in combinatie met andere acties. Zolang de voorraad strekt.

MAART & APRIL
BREDA

SMAAKVOL 
GENIETEN

MAANDAG 
2 = 1 SPECIAL

2 = 1 ELKE MAANDAG EEN 
ANDER HOOFDGERECHT

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

HC_BRE_MAANDAG-SPECIAL_ADV-BRUIST_IS_SPREAD_2x162x162_BE_v2.indd   All Pages 29-01-20   17:30
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ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Applebee, EMU, Solpuri, Blomus, Scab,
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Jati&Kebon,
Palmcollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, Blomus, Sunbrella 
kussens

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Applebee, EMU, Solpuri, Blomus, Scab,
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Jati&Kebon,
Palmcollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, Blomus, Sunbrella 
kussens
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Antwerpsesteenweg 325, Malle  |  +32 (0)3 311 65 97  |  info@rijwielenhermans.be  |  www.rijwielenhermans.be

Wanneer u binnenloopt bij Rijwielen Hermans, kunt u erop rekenen dat u de 
allerbeste service ontvangt. U wordt uitstekend geadviseerd en uw nieuwe 
fiets wordt gratis opgemeten en afgesteld. Dankzij de professionele herstel- en 
onderhoudsdienst blij£  uw fiets altijd in topconditie. Nieuwe fiets nodig? 
Breng dan binnenkort eens een bezoekje aan Rijwielen Hermans!

KLAAR VOOR 
   DE ZOMER?

Ruime toonzaal met ruim 200 fietsen voor jong en oud om dit 
voorjaar en zomer weer veel kilometers te kunnen fietsen.

Graag ook aandacht voor de fietsleasing die zowel via de 
werkgever als privé mogelijk is in onze winkel!
Bij aankoop van een fiets geven wij telkens twee GRATIS 
onderhoudsbeurten!

Ook voor een GRATIS bikefitting kun je bij ons terecht. En we doen 
ook een zadelmeting zodat je het ideale zadel krijgt op je fiets.

Stationsstraat 4, Essen  |  03 636 21 29  |  www.tkapsalon.optios.net
We zijn doorlopend geopend van maandag tot zaterdag, van 8u30 tot 17u30. Op donderdag 
kunt u van 8u30 tot 20u bij ons terecht. Bij voorkeur op afspraak voor een vlotte service.

dames, heren en kinderen



STOFFEN 
NODIG? 
Bij ons is alles uit 
stock leverbaar!

STOFFEN 

 uit 

Gordijnenstoffen 
glas-, vouw- en paneelgordijnen · brandvertragende gordijnen · verduisterende 
overgordijnen · voering en black-outvoering · zonwerende voering

Themastoffen
carnavalstof · kerststof · decoratiestof · 
kinderstoffen · patch-work stoffen · tule

Bent u op zoek naar de aankleding van uw 
babyborrel, communie of trouwfeest?
Wij hebben tule in alle kleuren.

• Confectie van gordijnen en 
overgordijnen mogelijk.

• Samenwerking met gerenommeerd 
atelier.

• Levering aan scholen, 
instituten, toneelgezelschappen, 
bejaardentehuizen...

• Al onze stoffen aan betaalbare 
prijzen!

Een keuze gemaakt? Wij maken voor 
u een vrijblijvende prijsofferte.

Kledingstoffen
rokken- en broekenstoffen · fl eecestof · katoen · tule · organza · velours de 
pannes · joggingstof · t-shirtstoffen

Mercerie
naai- en machinenaalden · ritsen · knopen · brei- en haaknaalden · 
stofscharen · lintjes, kantjes, kwasten · elastiek · naai- en overlockgaren

Maalderijstraat 6, Kalmthout
0032-36770852
www.pp-textiel.be 

OPENINGSUREN: 
dinsdag - zaterdag: 
10:00u tot 18:00u
maandag en zondag: 
gesloten
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Is dit nog net een brug te ver voor je maar wil je toch al kiezen 
voor een beter alternatief dan de standaard kleuring? Dan 
hebben we voor u So Pure Naturel Balanced Color. Met deze 
kleur is elke bewerking mogelijk zoals we die kennen bij de 
klassieke kapper, van balayages tot volledige kleuringen, beiden 
zonder ammonia en PPD!
Ammonia kan de hoofdhuid beschadigen, PPD is vaak de 
oorzaak van irritatie, jeuk en allergische reacties.

Onze laatste kleuringen kunnen we ook nog eens verrijken met 
organische keratine. Dit product herstelt tijdens het kleurproces 
de zwavelbruggen van het haar.
Oxilock Plasma zorgt ervoor dat de behandelingen minder 
schadelijk zijn voor uw haar. Het geeft uw haar enorm veel 
glans, veerkracht en verhoogt de breeksterkte van uw haar. De 
keratine is vrij van chemicaliën, siliconen, sulfaten, aldehyden of 
andere agressieve stoffen. Het bevat wél waardevolle organische 
zuren en aminozuren.

Verder werk ik ook met de verzorgingsproducten van So Pure. 
Deze bevatten geen sulfaten of parabenen en zijn vegan 
friendly! Al onze producten, ook de kleuringen, zijn verrijkt met 
organische arganolie. Deze olie hydrateert het haar en maakt 
het zacht en glanzend. Geen ammoniageur bij ons in het salon 
maar de geur van jasmijn, sandelhout en essentiële oliën.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs of kijk op 
www.biokapsalon-naturelle.be voor meer informatie!

EEN BIOKAPSALON

In tegenstelling tot wat 
vele mensen denken, kan 
je bij ons terecht voor alle 

behandelingen! Wil je 100% 
natuurlijk gaan dan is er 

de stuifmeelkleuring die de 
hoofdhuid verzorgt, het haar 

versterkt en nog zo veel meer.

Wat is dat nu eigenlijk?

Biokapsalon Natur’Elle
Antwerpsesteenweg 265, Malle

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

7 For All Mankind – Ana Alcazar – Angels Jeans - Avalanche – Black Rose
Citizens of Humanity - Dame Blanche – DL1961 – Esqualo – Herzen’s Kocca
Liu-Jo – Leo&Ugo – Mac – Mos Mosh – Oakwood – Ottod’ame Relish – River 

Woods – Senso – Signe Nature Tramontana Juwelen Les Cordes

Handelslei 3, St. Job in 't Goor  |  03 636 45 60  |  info@boetiekidefi x.be  |  www.boetiekidefi x.be

Boetiek Idefi x is de sfeervolle 
winkel van Carine en haar team. 
Persoonlijk advies & service staan 
hier voorop. Wij helpen je graag 
verder met veel ‘passion for fashion’. 
Je krijgt er stijladvies gratis en met 
een glimlach erbij. En dat allemaal 
in een sfeervol kader.

KLEDING 
Een boetiek voor jong en oud, met 
verschillende stijlen. Van een classy 
outfi t voor een feest tot een casual 
of sportieve look. Een fi jne selectie 
van modieuze labels waar je sowieso 
je gading vindt! Voor een afgewerkte 
outfi t die gegarandeerd een glimlach 
op je gezicht doet verschijnen. 

ACCESSOIRES 
Daarnaast werken wij je outfi t met 
plezier af met de meest prachtige 
handtassen en juwelen!

47



RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in één 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com
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Stijn Streuvelslaan 14 , Malle
0478 / 54 24 96
www.devryservice.be

Kom tot rust in 
de badkamer 
van uw dromen

Droomt u van een moderne en 
comfortabele badkamer? Dan 
zijn wij, De Vry Service uit Malle, 
uw professionele aannemer. Wij 
werken uw wensen vakkundig uit 
en realiseren uw droombadkamer 
zonder zorgen. Ondertussen 
bestaan we al 10 jaar en kunt 
u bij ons terecht voor totale 
badkamerrenovaties én voor 
kleinere sanitaire projecten en 
herstellingen.

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 hoe�  dus geen andere partij meer 
in te schakelen!

Dit jaar hebben we ook een aantal 
belangrijke investeringen kunnen 
doorvoeren om u als klant nog 
beter van dienst te kunnen zijn.

Kijk op Showertime.be of mail 
naar info@showertime.be.

Douchen tijdens de verbouwing!
Met het oog op het ontzorgen van onze klanten
komen we uit met ‘Showertime’, onze mobiele 
badkamer! U kunt tijdens de verbouwing rustig 
thuis blijven douchen. Ook voor aannemers - 
verzekeringen - evenementen - of privé.
Een snelle, comfortabele en goedkope oplossing.




