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

En ook al zullen onze feestdagen anders verlopen dan de andere jaren, toch willen we 
elkaar nog steeds laten weten hoe graag we elkaar wel niet zien, daarom wordt cadeaus 
geven dit jaar een stuk orgineler dan de andere jaren. 
POSITIEF TOCH?
Ik wil iets extra doen om zo samen er toch nog een geliefd eindejaar van te maken met 
drie leuke Cadeaubon formules. 
Wil je iemand verassen met een leuke Cadeaubon dan kan je deze nu upgraden met 
leuke gratis behandelingen, afhankelijk van de formule die je kiest. De bon is onbeperkt 
geldig en kan binnen een straal van 10 km gratis afgeleverd worden.

• Cadeaubon ter waarde van € 65,- word er een gratis behandeling naar keuze 
toegevoegd aan de bon van € 15,-

• Cadeaubon ter waarde van € 85,- word er een gratis behandeling naar keuze 
toegevoegd aan de bon van € 25,-

• Cadeubon ter waarde van € 105,-  word er een gratis behandeling naar keuze 
toegevoegd aan de bon van € 35,-

Graag op de hoogte van leuke promotie’s of kortingen? 
Volg dan zeker onze facebook! 

A december to Remember

Het einde van het jaar nadert en wat een jaar.
Een jaar dat we allemaal snel willen vergeten maar toch ook een jaar waarin we 
dingen van onszelf leerden kennen en onder ogen moesten zien. Dingen waar we 
anders blindelings aan voorbijgaan. 

A december to Remember
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KOM GEWOON 

EENS LANGS 

ZODRA HET 

WEER MAG!
“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.

De perfectie van 
50 jaar ambacht

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 eruit ziet. 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. 
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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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 - Carly Pastoors
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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 Rogier Jongerden, +31 647 885 009
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VOORWOORD/DECEMBER

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.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 647 885 009

Bruisende lezer,

Het is alweer december, 2020 loopt op zijn einde. En dat is 
volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er ook heel 
wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het waarschijnlijk 
toch het coronavirus dat ons het meest bij zal blijven.

Corona heeft ook invloed op deze decembermaand. Hoewel er 
normaal gesproken buitenshuis van alles te zien en te beleven is, 
staat december dit jaar veel meer in het teken van de gezelligheid 
thuis. En daar kun je dan ook maar beter het beste van maken. 
Versier je huis sfeervol, probeer de heerlijkste recepten, kijk een 
van de vele mooie fi lms op tv en geniet van elkaar.

Ook alle bruisende ondernemers in jouw omgeving staan klaar 
om er weer een hele mooie maand van te maken. Met de leukste 
cadeautjes voor onder de kerstboom, tal van heerlijkheden voor 
thuis, de meest prachtige feestelijke outfi ts, versiersels voor je 
huis en ga zo maar door. En net als wij hebben zij een zeer 
belangrijke boodschap voor je: hele fi jne feestdagen en op naar 
een gezond en gelukkig 2021!

Manuela Kolkman

Inhoud
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Een klassiek beeld zoals je vaak in musea 
kan bewonderen, kan binnenkort ook bij 
jou thuis staan. Een borstbeeld kan je als 
man of vrouw laten maken.

- 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.

Zwaluwlaan 6, St. Job-in’t-Goor
03 430 43 40

mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & 

Instagram @soybodycasting

Een tastbare herinnering van je 
trouwe viervoeter die nooit van 
je zijde wijkt. Kies voor een perfect 
gedetailleerde 3D pootafdruk met 
of zonder baasje en hou je gezellige 
compagnon dichtbij.

Luxury Candles
Maak het sfeervol 
bij je thuis met onze 
handgemaakte 
kaarsen op basis van 
natuurlijke sojawas.

Creëer een 
tastbare

Vind ook leuke 

cadeaubonnen 

op onze 

website!
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Antwerpsesteenweg 325, Malle
+32 (0)3 311 65 97

info@rijwielenhermans.be
www.rijwielenhermans.be
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Nu de dagen steeds korter worden, is het extra 
gezellig om het huis mooi te versieren. Haal die 
sfeervolle boom lekker op tijd in huis en versier hem 
met je hele gezin. Zet wat extra kaarsjes neer, zet 
een klein kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je je huis stap 
voor stap in kerstsferen.

Sla aan het kerstbakken
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat 
recepten uit te proberen. Zo kun je iedereen 
verbazen met de allerlekkerste broodjes voor het 
kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van 
gezellig kerstkoekjes bakken met het hele gezin tot 
een heuse Christmas-cake. De heerlijke geur vanuit 
de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat 
wordt genieten!

Maak een winterse wandeling
De winter in ons land is prachtig! Trek daarom een 
dikke jas aan en ga erop uit. Extra leuk is het als er 
sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer dan 
een winterse wandeling door de sneeuw? Maar ook 
zonder sneeuw kun je heerlijk buiten genieten in 
het bos, aan zee of in de stille straten van jouw 
eigen stad.

Kijk een kerstfi lm
Breng wat meer gezelligheid in de donkere dagen 
voor kerst door heerlijk met de hele familie op de 
bank een kerstfi lm te kijken. De perfecte manier om 
in de kerststemming te komen. Vergeet ook zeker 
niet om warme choco of thee te maken en een paar 
sfeervolle kaarsjes aan te steken. Laat de voorpret 
maar beginnen!

BRUIST/LIFESTYLE

Maak het thuis nog 
gezelliger!

Vind jij het ook fi jn om op tijd met de voorpret voor kerst te beginnen? 
Op www.belgiebruist.be vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Omdat er op dit moment buitenshuis niet veel te beleven is, staat december in het teken 
van gezelligheid thuis. Weken voor kerst kunnen we al met de voorpret beginnen. 

We versieren ons huis en bedenken wat we gaan eten. Heerlijk! Met deze tips 
geniet jij thuis nog meer van die gezellige decembermaand.
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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
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). Ben je getriggerd? Boek dan 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

Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan 
de producten waar ze mee werken en kiezen ze heel 
bewust voor REDKEN en Oway. Alle REDKEN en Oway 
producten zijn duurzaam en zeer zuinig in gebruik. 
Vraag om ons advies op maat, want voor iedereen is 
er een passend product in het gamma.

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

Miki

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

PLEZIER IN 
HET KAPPEN!
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina vanBelgië 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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win
Wij pakken uit

in december

KOOP EEN VAT
Het perfecte kerstcadeau voor 
wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 
eigen vat of kies voor een aantal 
fl essen uit een bestaand vat, al 
vanaf 24 stuks. Selecteer jouw 
wijn op basis van regio, wijnboer
of duidelijke smaak omschrijving. 
Koop Een Vat verbindt jou direct 
aan de wijnmaker en zorgt dat 
je op de hoogte blijft tot je jouw 
persoonlijke fl essen thuis krijgt.
www.koopeenvat.com

wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 

INNOVATIE IN BAKLAND 
Chocolade smelten of deeg laten rijzen? 
Het kan in deze keukenmachine van 
Kenwood: de nieuwe Chef Titanium 
Patissier XL. Perfect in de aanloop 
naar de feestdagen! Naast een 
unieke ingebouwde warmtefunctie 
kun je je ingrediënten zelfs in de kom 
wegen, voor nog betere resultaten.
www.kenwoodworld.com
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Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-aging ingrediënten, dus ze 

verzorgen de huid ook. www.thatso.nl.

BIERTJE?
De Dulle Griet van Scheldebrouwerij is 
een heerlijk winterbiertje dat zich perfect 
laat combineren met winterse gerechten
zoals stoofvlees of wild zwijn. Deze
dubbel heeft licht zoete geuren van drop
en kandij die mooi samengaan met
een mond vol fruit en kruiden. Het 
ideale bier voor tijdens het kerstdiner. 
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Wij pakken uit
in december 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ALTIJD DE WIND MEE 
Héérlijk in de winter: met een e-bike van Union voelt het alsof 

je altijd de wind mee hebt. Zo ben je razendsnel (en niet 
bezweet!) op je afspraak en maak je lange fi etstochten zonder 

je te hoeven inspannen. De fi etsen hebben een supersterk
en slank aluminium frame en zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. www.union.nl

 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

BoBo’s
Box

LEZERSACTIE 
Op zoek naar een heerlijk cadeau voor de 
feestdagen? BoBo’s Bonbons heeft speciaal
voor alle lezers van Bruist een leuke actie.
Met de code BRUIST bestel je deze box tijdelijk met gratis 
verzending! Deze box bevat 18 handgemaakte bonbons, 
3 Bastogne fudges en 3 BoBo's Troefjes.
Bestel op www.bobosbonbons.nl  |  Boschstraat 66  |  Breda

Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 

een echte sfeermaker 

 van België Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #
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Antwerpsesteenweg 325, Malle
+32 (0)3 311 65 97

info@rijwielenhermans.be
www.rijwielenhermans.be

VEEL TEVREDEN KLANTEN
Vincent en zijn team zitten allemaal graag op 
de fi ets en spreken daardoor enkel uit ervaring. 
In de winkel hangt een aangename sfeer, u 
profi teert er van snelle service en krijgt altijd 
een eerlijk advies. Dat maakt dat Rijwielen 
Hermans heel veel tevreden klanten heeft in 
de regio. 

DE JUISTE FIETS VOOR IEDEREEN
Wat voor fi ets zoekt u? Wordt het een stadsfi ets, 
retrofi ets, omafi ets of liever iets sportiefs? Wat 
uw wensen ook zijn, bij Rijwielen Hermans 
vindt u ongetwijfeld de fi ets die u zoekt. U mag 
uiteraard altijd een testritje maken, zodat u 
zeker weet dat uw nieuwe fi ets zalig rijdt. 

ELEKTRISCHE FIETSEN
De elektrische fi ets is niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. Ze zijn er in alle soorten en maten. Een stadsfi ets, 
retromodel, sportief model of mountainbike, in de winkel van 
Rijwielen Hermans vindt u voor ieder wat wils. 

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

Ervaar zelf de voortreffelijke service bij Rijwielen Hermans!

Rijwielen Hermans is sinds 1989 een vaste waarde in de regio. Als gepassioneerd fi etser 
nam Vincent Meyvis de zaak recent over. Zijn droom, passie en hobby werden zo zijn beroep. 
Vandaag de dag staat hij er niet alleen voor maar staat er een heel team klaar om de beste 
service aan te bieden.

BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
 Het wijnglas van het hoofdgerecht staat boven het mes.
 Wakker worden? Vergeet koffi e en ga voor zonlicht. 
 Hierdoor weten onze hersenen dat een nieuwe dag begint.
 Doe eens gek! 14 december is het weer tijd voor
 apenstreken, dan is het namelijk internationale Monkey Day.
 Die dag is het ook weer foute kersttruiendag!
  100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën, een eierkoek  
bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je dus beter oliebollen eten.
     Een kunstkerstboom is na ongeveer 10 jaar gebruik
 pas beter voor het milieu dan een echte kerstboom.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
 Op de eerste hoort poedersuiker, op de ander niet.
          Kerst is de beste tijd om te pieken.

Raymond Food Art Café  |  Raymond Delbekestraat 175, Schilde  |  03 344 14 15  |  www.bistro-raymond.beRaymond Food Art Café  |  Raymond Delbekestraat 175, Schilde  |  03 344 14 15  |  www.bistro-raymond.be

STAY 
SAFE!
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Een zwangerschap is 
een onvergetelijke en 
unieke periode. Wil je 
een blijvende herinnering 
aan je zwangere buik? 
Dan is een casting een 
mooi cadeau voor jezelf, 
voor je echtgenote of 
vriendin. Ook een tastbare 
herinnering voor je kind als 
hij later groter is.

Een handbeeld bij afscheid
Een handbeeld is blijvend, 
tastbaar en kan je helpen 
tijdens het verwerkingproces 
van ziekte of afscheid.

Achter elke casting zit een 
mooi verhaal, maar ook het 
creatieproces is waardevol.

Handen vertellen 
veel over iemand zijn 
persoonlijkheid en leven. 
Je kan een casting van de 
handen laten maken van 
je kind of als volwassene. 
Ook als gezin of hechte 
vriendengroep kan je voor 
een handbeeld kiezen.

Voor je het weet, 

zijn die kleine 

handjes en voetjes 

niet zo klein meer. 

Hou je baby voor 

altijd bij je met een 

casting van zijn 

handje of voetje.

Een zwangerschap is 
een onvergetelijke en 
unieke periode. Wil je 
een blijvende herinnering 
aan je zwangere buik? 
Dan is een casting een 
mooi cadeau voor jezelf, mooi cadeau voor jezelf, 
voor je echtgenote of 
vriendin. Ook een tastbare vriendin. Ook een tastbare 
herinnering voor je kind als herinnering voor je kind als 
hij later groter is.

Je kan een casting van de 

vriendengroep kan je voor 

Cadeau
tip!

Ontdek onze 
sfeervolle geuren 
op soycandles.be 
en bestel je 
favoriet online!

De kaarsen zijn te bestellen 
via www.soycandles.be

Cadeaubonnen bodycasting 
via www.soy.be

Een klassiek beeld zoals je vaak in musea 
kan bewonderen, kan binnenkort ook bij 
jou thuis staan. Een borstbeeld kan je als 
man of vrouw laten maken.

- 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.

Zwaluwlaan 6, St. Job-in’t-Goor
03 430 43 40

mail@soy.be  |  www.soy.be
Volg ons op Facebook & 

Instagram @soybodycasting

Een tastbare herinnering van je 
trouwe viervoeter die nooit van 
je zijde wijkt. Kies voor een perfect 
gedetailleerde 3D pootafdruk met 
of zonder baasje en hou je gezellige 
compagnon dichtbij.

Luxury Candles
Maak het sfeervol 
bij je thuis met onze 
handgemaakte 
kaarsen op basis van 
natuurlijke sojawas.

Creëer een 
tastbare

Vind ook leuke 

cadeaubonnen 

op onze 

website!
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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
carnavalsstof · kerststof · decoratiestof · 
kinderstoffen · patchwork 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 voor 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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D
BINNEN/BUITEN

D Rookie volgt het verhaal van Nicky, een jonge, 
ambitieuze en zelfverzekerde motor rijder. 
Elke race zet hij zijn leven weer op het spel, 
niet voor geld maar voor de kick, het respect 
en de roem. Zijn wereld stort onverwachts in 
wanneer hij door een ongeval nooit meer zal 
kunnen racen. Hij slaagt er niet in dit nieuwe 
leven te aanvaarden en zoekt steun bij zijn 
schoonzus Vero en haar zoon Charlie. Via 
Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog te 
beleven, maar het wordt al gauw duidelijk dat 
Charlie niet uit hetzelfde hout gesneden is.
ROOKIE is vanaf 16 december te zien. 
Check www.kinepolis.be voor de actuele
openingstijden van de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ROOKIE

BOEKJE LEZEN HENK VAN STRATEN  
Een fotocurator in een museum voor moderne 
kunst is veertig geworden en begonnen aan 
zijn vierde antidepressivum. Met angst-
remmers bezweert hij de zorgen om zijn 
‘deeltijd puberzoon’ en het liefdesverdriet om 
zijn succesvolle ex-vrouw. Zijn expositie over 
Ernest Hemingway krijgt bovendien steeds 
meer kritiek. Ondertussen wordt hij verteerd 
door schuldgevoel en radeloosheid om Elise, 
de jonge vrouw die door zijn toedoen tot aan 
haar kin verlamd raakte en nu het ondenkbare 
van hem verlangt. Maar echt ingewikkeld 
wordt zijn leven pas als twee dakdekkers hem 
met veel meer willen helpen dan alleen zijn 
lekkende dak. 
ERNEST HEMINGWAY IS GECANCELD

van Henk van Straten is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Ieder jaar op de tweede zondag in 
december is er sinds 1997 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd 
komen mensen bij elkaar om 
overleden kinderen te herdenken 
en steken zij om 19.00 uur een 
kaarsje aan. Door de verschillende 
tijdzones in de wereld ontstaat 
hierdoor een golf van licht, zodat de 
wereld een beetje lichter wordt voor 
de mensen die hun kind hebben 
verloren en daarbij mogen beseffen 
dat zij niet alleen zijn met hun 
verdriet.
Omwille van COVID19 kunnen er 
dit jaar geen fysieke herdenkingen 
plaatsvinden. 
Heb je zelf een kind verloren? 
Of wil je rouwende families steunen? 
Steek dan thuis een kaarsje aan
en herdenk met de mensen om je 
heen ieder overleden kind ter 
wereld.
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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
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Van top tot 
teen verzorgd

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

Wat dacht je van een manicure, 
pedicure, gelnagels of gellak 

en gezichtbehandeling?

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!

Bruist wenst
alle lezers

warmefeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Natural beauty, vroeger gekend 
als Nailstyle, is al jaren actief in de 

schoonheidsbranche. 
Ons team bestaat uit:

Nathalie, zaakvoerder, reeds 20 jaar 
actief en gespecialiseerd in onder andere 
wimperextensies met meerdere master 
diploma’s, acrylnagels en gediplomeerd 

ikari skin expert.
Marie, die ook al enkele jaren mee draait in 
ons team en gediplomeerd wimperstyliste 

en ikari skin expert is. We werken ook 
met ikari. En met ons huidanalysetoestel 
kunnen we u ook producten op maat van 

uw huid meegeven voor thuis. 
Caroline komt ons team telkens op 

dinsdag aanvullen en is gespecialiseerd in 
pedicures, gelaat en ontharingen.

Ook Ellen van de laserclinique komt hier 
enkele dagen per maand laseren. Zij streeft 
met haar laserclinique ook steeds naar de 
beste en allernieuwste apparatuur dat zich 

uit in resultaat.

Kortom we staan klaar voor u, om u op de 
beste manier te helpen in verschillende 
facetten van de schoonheidsbranche.

Natural Beauty by Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor
0477 85 14 43  |  info@naturalbeautysalon.be
Voor meer info en foto’s resultaten: www.naturalbeautysalon.be

Op natuurlijke manier 
je huid verjongen?

Zachte pijnloze behandeling, ook wel Botox look a like genoemd, met de impact 
van 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...

Natural Beauty by Nathalie
Berkenlaan 1, Sint-Job-in’t-Goor
0477 85 14 43  |  info@naturalbeautysalon.be
Voor meer info en foto’s resultaten: www.naturalbeautysalon.be

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 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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1. Lola Colorful Crossbody Bag van Vanessa Saroni, € 599,-  www.vanessasaroni.com
2. Morphe X Nikita Artiesten Palette, € 34,-  www.morphe.com

3. Lipstick Rouge Allure van UNG, € 21,-  www.ungcosmetics.com 
4. Scented Body Soap Grapefruit van Kiehl’s, € 17,-  www.kiehls.nl

5. Armani Code Absolu Gold Eau de Parfum, vanaf € 70,-  www.armanibeauty.com
6. Oolaboo Christmas Box Limited Edition, € 49,95  www.oolabooshop.com

1

6

5

Cr
ed

its
: I

ng
rid

 B
ur

ge
r v

oo
r w

ww
.c

ol
or

st
or

ie
s.

nl

2

 Maak er een feestje van!
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7. Touche Eclat Le Stylo Dress Me Wild van YSL, € 39,50  www.debijenkorf.be
8. Météorites Golden Bee van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.com

9. Kerstpins van Havaianas, € 4,99  www.havaianas.nl 
10. Alien Christmas Set van Mugler, € 109,-  www.douglas.nl 

 11. Sugar Crush Collec-Tin van Soap & Glory Boots, € 12,49  www.boots.eu
12. Body shimmer puff twinkle, twinkle, little star van essence, € 2,99  www.essence.eu

BEAUTY/NEWS

11

5

9

 Maak er een feestje van! In deze vreemde tijd lijkt het wel extra belangrijk 
om een mooi en persoonlijk cadeau aan je 
geliefde, familie of beste vrienden te geven. 
Bruist zocht voor jou de meest bijzondere uit. 
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Stijn Streuvelslaan 14 , Malle
0478 / 54 24 96
www.devryservice.be

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 droom badkamer zonder zorgen. 
Ondertussen bestaan we al 10 jaar en kunt u niet alleen 
voor totale badkamer-renovaties bij ons terecht, maar 
ook 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 de 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.
We hebben een groter magazijn om steeds voldoende 
voorraad te hebben en sinds kort bieden we ook 
mobiele badkamers aan zodat u tijdens de werken toch 
alle comfort blij�  behouden.
De mobiele badkamers onder de noemer Showertime 
zijn te huur voor iedereen die dit wenst. Particulieren - 
aannemers - verzekeringen - evenementen en privé. 

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

Al 10 jaar 
gericht op 

service, kwaliteit 
en duuzaamheid!

Kom tot rust in de 
badkamer van 
uw dromen

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.
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Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN Fajah Lourens werd in 2002 bekend bij het grote publiek als Yasmin Fuentes in de 

soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels heeft ze vanuit haar liefde voor fi tness 
en gezond eten een prachtig bedrijf opgebouwd. Onder de naam Mykillerbodymotivation 
inspireert ze andere mensen om ook gezonder te leven. Op 7 januari 2021 komt haar 
nieuwste boek uit: Killerbody Lifestyle.

Om een indruk te geven: op haar website 
www.mykillerbodymotivation.com en haar 
Instagram-account deelt Fajah haar trainings-
video’s. Daarnaast heeft ze al 
drie succesvolle boeken op 
haar naam staan en verkoopt 
ze haar eigen merk mode- en 
fi tnessproducten. “Ik ben 
er trots op dat mede dankzij 
mij ook de gewone huisvrouw tegenwoordig weet 
wat een proteïne-shake is. Mijn supplementenlijn 
is dan ook juist niet specifi ek gericht op sporters, 
maar op mensen zoals jij en ik.”
  
AANDACHT VOOR MINDSET
In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle besteedt 
Fajah niet alleen aandacht aan voeding, sporten 
en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

dieet hebben gevolgd, maar ook aan mindset. “Mensen 
denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze te dik zijn. Het 
omgekeerde is echter het geval. Met behulp van oefeningen 

ga je op zoek naar de oorzaak van de pijn en 
het verdriet. Pas als je goed in je vel zit, ben je 
in staat de juiste keuzes te maken en patronen 
te doorbreken.”

LEG DE LAT NIET TE HOOG
Wat voor advies zou Fajah, moeder van een dochter (20) 
en een zoon (13), de lezers van Bruist mee willen geven? 
“De lat hoeft niet altijd hoog te liggen. Neem wat vaker de 
trap of ga extra wandelen met je hond. En voel je vooral niet 
schuldig als het een keer niet lukt. Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Uiteindelijk moet je zoeken naar een goede 
balans. Wat mijn drive is? Ik word er heel gelukkig van om 
mensen op deze manier te kunnen helpen een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Ik heb mijn levensdoel gevonden!”

Vanaf januari 2020 kun je iedere maand in Bruist een
column van Fajah lezen. Zij hoopt daarmee onze lezers te 
motiveren en te inspireren om hun doelen te behalen.

  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET” 

Start vandaag met het 
plannen van je dromen. 
Als je het kan dromen 
kan je het doen. 
De Killer Planner helpt 
jou te motiveren en te 
inspireren om je doelen 
te behalen.

BESTEL JOUW PLANNER OP WWW.MKBMSHOP.COM

INTERVIEW/FAJAHLOURENS
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Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Iedereen is op zoek naar de liefde, zo ook de enthousiaste medewerkers van Bruist. In december 
2020 introduceren we een nieuwe rubriek in onze magazines; onze Bruisende Vrijgezellen. 
We trappen af met de meest bekende vrijgezel binnen Nederland Bruist: Rogier Jongerden.

LEEFTIJD 
49 JAAR

OGEN
GROEN/
GRIJS

LENGTE
1M71

Rogier is Media Adviseur voor Drechtsteden, 
De Reeshof en de Belgische regio’s en  woont 
in Waalwijk. Hij is vader van drie oudere, niet 
thuiswonende kinderen. “Ik ben een harde 
werker en heb passie voor alles wat ik doe”, 
aldus Rogier. Werken is dus belangrijk voor hem 
maar daarnaast geniet hij ook volop van al het 
moois dat het leven te bieden heeft. 
“Ik houd van sporten. Verder vind ik 
het gezellig om regelmatig een biertje 
te drinken met vrienden. En ik kook 
ook niet onverdienstelijk.” 

Het hart op de juiste plek
Voor wie het belangrijk vindt: Rogier 
is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

BRUISENDE/VRIJGEZEL

duidelijk het hart op de juiste plek. Hij haalt zijn 
energie uit de positiviteit in het leven.

Gezocht: een levensgenieter
Een reis naar de Gordel van Smaragd, ofwel 
voormalig Nederlands-Indië, staat nog steeds 
op  zijn bucketlist. En dan is het natuurlijk wel 

fi jn  als iemand hem daarbij kan 
vergezellen! Maar wat zoekt hij in 
een partner? “Een zorgzame vrouw 
van ongeveer mijn eigen leeftijd, 
die houdt van het leven en lekker 
positief ingesteld is.” Dat moet toch 
te vinden zijn?

Heb jij er een goed gevoel over en voldoe je aan 
het profi el? Reageer dan op onderstaand e-mail-
adres. Stuur je ook een actuele foto mee? Rogier 
kijkt uit naar jouw reactie!



Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.

Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.



In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-6-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

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

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

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

PUZZELPAGINA Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

warme 
plaid
Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid
SodaStream
  bruis-
water
  toestel

koolzuur 
gas 
duurzaam 
water 

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op een

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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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




