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STEEK JEZELF IN EEN 
NIEUW, TRENDY KLEEDJE!
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MODE VOOR 
DAMES 
VANAF MAAT 

44 TOT EN MET 56

HERFSTOPENDEUR
VRIJDAG 8 OKTOBER  10.00-17.00 UUR

ZATERDAG 9 OKTOBER  10.00-17.00 UUR

ZONDAG 10 OKTOBER  10.00-17.00 UUR



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 meedraait 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 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,...

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 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.
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Op natuurlijke manier
je huid verjongen?
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COLOFON VOORWOORD/OKTOBER

Wist je trouwens dat wij vijf glossy magazines uitgeven in jouw regio?
Neem eens een kijkje op www.belgiebruist.be en lees ze allemaal online.

Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Manuela Kolkman

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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+31 647 885 009
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JE HUIS 
WEER ALS 
NIEUW!
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BRUIST/WONEN

Wil je je woning een update geven? Op www.belgiebruist.be vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens op de schop te nemen, 
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het 

aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

Een rijkelijke beloning
• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef 

ze allemaal een kwast. Een nieuwe verfl aag
 geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee 

om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
 één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of - voor de luxe mensen 

onder ons - koop nieuwe gordijnen. Houd 
rekening met de kleur in de rest van je woning. 
Pas daarom goed op met donkere gordijnen, 
dat is slechts heel mooi als er veel licht 
binnenvalt.

• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop 
maken als je zelf wilt, maar als je het echt goed 
wilt restylen, koop je nieuwe meubels of laat je 
oude meubels opnieuw stofferen.

• Voor de fi nishing touch schaf je leuke 
accessoires aan die helemaal passen in het 
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke 
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het 
graag wilt!

Pimp je woning!

Een goede voorbereiding…
• Bedenk vooraf wat je wilt en welke stijl je aan 

wilt houden. Het is zonde van je tijd als je er
 achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is wat 

eigenlijk bij je past.
• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt. 

Controleer je bankrekening en bekijk of het 
voldoende is voor alle materialen die je aan 
gaat schaffen.

• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te 
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en

 opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de 

ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
 Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en 

de tegenovergestelde wand licht houdt,
 maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een 

objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
 resultaat is het raadzaam een professional te 

raadplegen.
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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.

BRUIST
Deals

LEZERSACTIE*
Maak kans op
een echte Levy.

LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl          

win

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

Anti-aging peeling van Perris, 
geschikt voor alle huidtypen 
voor een optimaal resultaat. 
Werkt liftend en verstevigend 
en maakt de huid gladder en 
soepeler. Fijne lijntjes worden 
minder zichtbaar. Bevat 99% 
natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 
www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

Anti-aging peeling van Perris, 

www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

Eén van Nederlands grootste online 
content creators - Levy van Wilgen 
- lanceerde onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en 
boxers in de kleuren wit, zwart en 
groen met veel leuke details. 
www.levy-store.com  TAG #LEVY

Kleurrijke
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Like de Facebookpagina van
België Bruist

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS
LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-

*LEZERSACTIES 
Like de Facebookpagina van 
Nederland 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.

CREAMY LIKEUR
Met de volle, tropische smaak van de 
Marula vruchten is Amarula likeur het 

perfecte drankje voor iedereen die van een 
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische 

smaak met tonen van chocolade en 
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met 

een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

CHEF BAKER
Kenwood introduceert de nieuwe Titanium 
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de 

bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal 
en een dubbele mengkom. Ook is het design 

aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.

www.kenwoodworld.com

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens.

DE GEUR VAN ALMERE
In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes 
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken. 

Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de 
impact van geur is voor je beleving. Naast 

huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook 
de geur van Almere weten te vangen in een 
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl      

Ontwikkel jouw eigen killer body! In 
haar boek besteedt Faya niet alleen 
aandacht aan voeding, sport en 
persoonlijke verhalen van mensen 
die haar dieet hebben gevolgd, maar 
ook aan mindset. #KILLERBODY

Doe
mee en 

win

Kleurrijke Herfst!

ZYXWV

UTSRQPO

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMLKJIH NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

G

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

FEDCBA

1110



Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
12



DITJES/DATJESDITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan 
helpen om je echt thuis te voelen.

   Planten helpen de luchtkwaliteit 
 te verbeteren, maar zorgen ook voor 
  een betere akoestiek.

     Met mooie kussens geef je sfeer
       aan je huis. Zo kun je de woon- of 
 slaapkamer in één keer een totaal    
 andere uitstraling geven. 
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal
       met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds
bovendien voor sfeervolle verlichting.

Uitgekeken op je slaapkamer? Met een
nieuw dekbedovertrek geef je de ruimte   
 al een complete metamorfose.
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- 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

Vind ook leuke 

cadeaubonnen

op onze 

website!

Creëer een tastbareCreëer eCreëer een tastbareen tastbare

Met bodycasting is het mogelijk om fijne gebeurtenissen te vereeuwigen. Veel jonge 
ouders kiezen ervoor om de voetjes of handjes van hun kindje te laten afdrukken in 
beeldvorm. Of de poot van je favoriete viervoeter? Er zijn tal van mogelijkheden op 

het gebied van bodycasting. Vrijwel alles is mogelijk.

15



WWW.BIJ DEGROOTHANDEL.COM

KORTINGSCODE: BDGBRUIST

MERKBAAR BETER, 
STEEDS VOORDELIG!

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug •  Achteraf betalen mogelij k
*Kortingscode geldig van 1/10/2021 t/m 31/10/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

BIJ  BESTEDING VAN €50,-
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Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug •  Achteraf betalen mogelij k
*Kortingscode geldig van 1/10/2021 t/m 31/10/2021 op een minimumaankoop van €50,00, exclusief verzendkosten. 

Geldig op één winkelmandje. Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes en promoties, noch op 
eerder geplaatste bestellingen. Per persoon éénmalig te gebruiken.

ALTIJ D
LAGE
PRIJ ZEN

BIJ  BESTEDING VAN €50,-



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 

viersterrenhotel 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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• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 

• Persoonlijk interieuradvies

• Kwaliteitsvolle materialen

• Frisse ideeën

• Een creatief team

• Uitgebreide toonzaal

In onze toonzaal kun je kiezen uit een groot en veelzijdig
assortiment aan gordijnstoffen, behang, tapijten en
vloerbekleding. Stuk voor stuk duurzame en kwaliteitsvolle
materialen. Heb je een keuze gemaakt? Dan zorgen we ervoor
dat alles vakkundig bij jou thuis geplaatst wordt. 
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BINNEN/BUITEN
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In 2021 worden een heleboel 
verjaardagen rond treinen gevierd. 
Een mooie aanleiding voor Europalia 
om een festival te wijden aan een 
uitvinding die de wereld danig door 
elkaar schudde en die vandaag 
opnieuw een hoofdrol lijkt te gaan 
spelen. Vanaf 14 oktober tot en met 
15 mei 2022 brengt Europalia Trains 
& Tracks, een programma dat de 
trein benadert vanuit zowel een 
hedendaags als een artistiek 
perspectief en dat draait rond vier 
elementen: impact op de 
maatschappij, duurzaamheid, tijd en 
beweging en ontmoeting en 
afscheid. Europalia werkte hiervoor 
met tientallen enthousiaste partners 
en kunstenaars aan meer dan vijftig 
artistieke projecten.
Meer info op www.europalia.eu

 AGJE UIT
EUROPALIA TRAINS 
& TRACKS

BINNEN/BUITEN

De fi lm Red Sandra vertelt het waargebeurde 
verhaal van de familie Massart, een verhaal 
dat tien jaar geleden de media en de 
publieke opinie in België en ver daarbuiten 
beroerde. In Red Sandra krijgen William en 
Olga onverwacht de diagnose dat hun enige 
dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD 
(metachromatische leukodystrofi ), een 
zeldzame spierziekte. Ze heeft nog maar 
ongeveer een jaar te leven. De wereld van 
het gezin stort vervolgens in elkaar. De vader 
weigert de hoop op te geven en gooit zich in 
een verbeten strijd tegen de farma-industrie.
RED SANDRA is vanaf 27 oktober te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
RED SANDRA

BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie 
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer 
ze met een groepje vrienden gaat 
wildkamperen, verdwijnt een van hen op 
mysterieuze wijze. Er wordt al snel 
gespeculeerd over de Nachtvorst. 
Die volgens de eeuwenoude mythe in de 
regio vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar 
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft 
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon 
van hun vriendin Britt die is verdwenen. 
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met 
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de 
waarheid nu eindelijk boven tafel? 
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is 
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.
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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

GEDETAILLEERDE AFWERKING Wij hebben vooral 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.

ERVAREN EN BETROUWBAAR Met De Vry Service kiest u voor een ervaren en 
betrouwbare partner voor de uitvoering van een totale badkamerrenovatie. 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 badkamer op uw maat.
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Zorg goed voor jezelf

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

Inner and outer beauty is iets wat centraal staat bij Pure Intense en 
waar ik in de toekomst meer en meer naar wil streven. 

Voor je zelf zorgen doe je in de volledige zin van zowel innerlijk als uiterlijk. Wanneer 
dat niet in evenwicht is, zie je dit vaak tot uiting komen met een huidprobleem of een 
huid die volledig uit balans is. Met eerbied voor de huid werk ik met producten samen 
die geselecteerde actieve ingrediënten bezitten die van nature voorkomen in onze huid, 
waardoor ze beter en dieper kunnen worden opgenomen. 

Alle producten zijn 100% vrij 
van parabenen, sulfaten, 
minerale oliën en siliconen. 

Mii Make-up
Mii hee�  geen talloze looks, 
maar is een zorgvuldig 
uitgekozen make-up gamma, 
op minerale basis. Met onder 
andere een 100% zuiver 
minerale lijn, die jou het 

Oolaboo 
Onze huid is het grootste en belangrijkste orgaan van ons lichaam en vele 
sto� en worden opgenomen door de huid. Dus hoe natuurlijker die sto� en 
zijn hoe beter het is voor je lichaam. Cosmetische voedingssupplementen 
worden via het bloed aangevoerd en werken in de diepere lagen van onze 
huid, de lagen waar de crèmes niet kunnen komen.  Daarom gee�  de 
combinatie van gezonde voeding, water en theeën en goede, natuurlijke 
producten voor je huid het beste resultaat voor een stralende huid.

vertrouwen zal geven om elke dag het 
beste in jou naar voren te brengen op 
een huidvriendelijke manier. Dit op 
elk moment van de dag of voor elke 
gelegenheid.

Pronails 
Je manicure & pedicure worden steeds 
volledig afgewerkt met de producten 
van Pronails.

Vind trouwringen die bij jullie passen! Van alle sieraden die je hebt, 
is de trouwring het sieraad dat je het langst gaat dragen. Toegegeven, 
tot de dood jullie scheidt is wel een heel lange tijd, maar toch is het 
verstandig iets uit te zoeken waar je niet snel op uitgekeken raakt.

Trouwringen uitzoeken: eindelijk is het zover! Trouwringen zijn er in 
allerlei soorten en maten, maar waar moet je precies op letten bij het 
uitzoeken van de belangrijkste bling van je leven? Natuurlijk kun je op 
goed geluk alle juweliers in de omgeving afstruinen op zoek naar de 
perfecte trouwring, maar het is handiger als je alvast weet wat je wilt. En 
met ‘je’ bedoelen we jullie, want je aanstaande moet zijn ring natuurlijk 
ook willen dragen! Wij helpen je er graag mee.
Maak nu een afspraak! 

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

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

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Voor een mooi moment!
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De FLOWERSNGIN Autumn Edition kan je 
zo drinken, in één teug of in kleine slokjes. 
Presenteer de gin in een mooi borrelglaasje.

Bloemen, planten, kruiden en groen zijn 
waardevolle basis- grondsto�en waarmee 
we elke dag werken. In deze materialen 
zitten ook heel wat verrassende smaken 
verborgen, met dank aan moeder natuur. 
David Sels van Natuurlijk Bloembinders 
experimenteerde met die smaken en dat 
resulteerde in een reeks bijzondere gins die 
de seizoenen volgen.

Te koop bij Natuurlijk Bloembinders in 
‘s-Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 17.

Autumn

David Sels

We ginuinely wish 
you a great time 
with Flowers Gin

shop the bottle online at
flowersngin.com

E-BIKE  - STADSFIETSEN - MTB - RACE - KIDS

GROTE KEUZE FIETSEN UIT STOCK LEVERBAAR

ONTDEK ZE (EN MEER) BIJ RIJWIELEN HERMANS

Antwerpsesteenweg 325, Westmalle  |  +32 (0)3 311 65 97 

INFO@RIJWIELENHERMANS.BE
WWW.RIJWIELENHERMANS.BE  |  WWW.RIJWIELENSHOP.BE

ma van 8:30 - 18:00
di -wo - vrij 8:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00

za 8:30 - 17:00
donderdag & zondag gesloten

UW E-BIKE SPECIALIST

WIJ AANVAARDEN ECOCHEQUES
EN CONSUMPTIECHEQUES

VRAAG NAAR ONZE 
INTERESSANTE FIETSENLEASING
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“HET IS EEN 
HELE MOOIE 
ROL MET VEEL 
LAGEN EN 
ZÓVEEL TE 
VERTELLEN“
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en 
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die 
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben 
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo 
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen 
beleeft het publiek de stormachtige romance 
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan 
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van 
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en 
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt 
afgewisseld met de minstens even zo woelige 
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle 
(Dominique Graanoogst). 

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘Nu moet je Lady Di gaan 
naspelen’, of: ‘Hoe ga je op haar lijken?’ Maar 

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van 
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de 

gloednieuwe musical Diana & Zonen. "Het wel en wee van een koninklijke familie 
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg 

herkenbaar", zo vertelt Brigitte aan Theater.nl

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

“Het is echt een hele 
herkenbare rol”

dat hebben we kunnen loslaten”, vertelt 
Brigitte, die haar rol deelt met collega Marlijn 
Weerdenburg. “We hebben wel een pruik op 
natuurlijk, dus je ziet wel Lady Di. Maar we 
moeten haar niet nadoen en laten vooral onze 
eigen interpretatie als moeder op de rol los.
De regisseur liet ons zoeken naar onze eigen 
invulling van Diana, dat is fantastisch”, besluit 
Brigitte opgewekt. Hierdoor zouden mensen de 
voorstelling tweemaal kunnen bezoeken om 
twee keer een andere invulling van Diana te 
zien. 

Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te 
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer 
informatie op Theater.nl.
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LEEFTIJD
59 JAAR

OGEN

GROEN

LENGTE
183 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel 

kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve 
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de 
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn 
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk 
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteiten-
begeleider en coach, maar heb zó veel meer 
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve, 
passie en kleur, zoals ik alles in het 
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk 
als een groot toneelspel, waarin ik al 
spelend plezier mag maken.”

Dat plezier ervaart Wiljo ook achter 
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde 
ik landschappen en ook nu schilder ik nog 
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak 
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang 
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heilig-
beelden, fi ets en wandel, ga graag op vakantie 

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn 
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast 
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan 
hoor en zie je mij niet.”

Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer 
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het 

is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met 
zijn goede vrienden en voelt hij zich 
gesteund door de fans van zijn kunst. 
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan 
zou ik toch wel weer eens die arm om mij 
heen willen. Die bekende knuffel en het lief 
en leed van de wereld samen delen. Want 

houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek 
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets 
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de 
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We 
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet 
waagt, wie niet wint…”

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar wiljoh@home.nl.

Wiljo zoekt
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Vakantiekilo’s reduceren 
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 
aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

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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1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.be
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.com

3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com

5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,-  www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.be

7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99  www.douglas.nl
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Hier worden we blij van!
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8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.be
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.be

10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu

12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.com
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.be

BEAUTY/NEWS

Hier worden we blij van!

10

11

12

8
9

Nu we weer in de herfst zijn beland en we de zon moeten 
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren 
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van!

13
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Jurgen's Classic Barbershop  |  Handelslei 120, Zoersel 
0032-3-3364861  |  www.jurgensclassicbarbershop.be 

AUTHENTIC
BELGIAN BARBER & WELLNESS

FOR MEN

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @BelgieBruist en @NederlandBruist

B R U I S T

Het begint te 
kriebelen om 

je huis knus
te maken

Je huis 
is geen plek, 

maar een 
gevoel

www.facebook.com/DeKempenBruist

Like ons op 
Facebook

Je bent
De verdeeldheid is groot. Iedereen denkt 
anders. Maar doordat we anders denken, 
is het niet zo dat de werkelijkheid verandert.

Opgesloten achter onzichtbare tralies.
Geleid door angst of door vertrouwen.
Het is de keuze die je maakt.

Ze kunnen alles van je afnemen, maar 
vrijheid van denken, vrijheid in je hoofd,
is jouw keuze. En die keuze bepaalt de 
koers van je leven. 

Ik wens je geluk en wijsheid. 

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

zoals je denkt

MICHAEL PILARCZYK
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PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

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 kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.
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PUZZELPAGINA

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 woonmaand.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

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

VOOR MOBILITEIT, VOOR IED EREEN
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