
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'
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Onze menukaart 
gaat van croque 

tot steak

ONZE PORTIES ZIJN GROOT, 
LEKKER EN AAN EEN GOEDE PRIJS

Noorderlaan 16, 2970 Schilde
jeroenproost@hotmail.com

DEN   NSLAG

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

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

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

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

Open: dagelijks van 9:00 tot sluiting 

Dinsdag en woensdag gesloten 

Keuken: dagelijks van 11:30 tot 20:45 

Zondag uitgebreid ontbijtbuffet van 9:00 tot 12:00

Meer weten

of reserveren?

Bel 03 482 41 43
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Bruisende lezer,

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook een 
welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje terug te doen 
en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog wel, luieren, of zijn 
we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? Je leest er meer over in 
deze nieuwste editie van Bruist, die je nu in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar pianist Wibi 
Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat meer van rust. Hoe? 
Ook dat lees je als je verder bladert. Net als de inspirerende verhalen van 
al onze bruisende ondernemers. Van luieren is ook bij hen geen sprake. 
Integendeel zelfs, zij zijn juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun 
handen uit de mouwen te steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu alvast één 
belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje met deze nieuwste 
editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook een vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
Manuela Kolkman

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel +31 647 885 009.

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.
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NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN
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BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hier en daar en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luilak.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
goed bij aan. Yin staat voor rust, lichaam en vrouw 
en Yang voor activiteit, geest en man. Als deze twee 
in balans zijn, kun je de drukte van de dag beter 
aan terwijl je je daarnaast goed kunt ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luilak te leven. Dat hoeft per defi nitie niet 
meteen iemand te zijn die de hele dag niks doet. 
Een luiwammes kan bijvoorbeeld vanaf zijn luie 
stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de zetel ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel? 

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.belgiebruist.be vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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. 
10



PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

LEZERSACTIE * 
Valse verlangens en bloedende 
harten van Sol Bouzamour
Een actueel verhaal over liefde en loyaliteit in 
een harde wereld, de weerspiegeling van de 
maatschappij hoe we met elkaar omgaan, 
discriminatie, de verschillen in klassen, maar 
vooral over de zoektocht naar eigen identiteit. 
Sol neemt je mee in een eigentijds realistisch 
liefdesepos vol geweld, vriendschap, 
loyaliteit, verraad en heel veel seks.

www.solbouzamour.nl TAG #BOEK

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00
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SHOPPING/NEWSWILKINSON  MANNEN 
BESTAAT 250 JAAR
Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met 
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is 
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat 
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed 
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge 
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5 
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip 
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig 
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes 
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor 
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming dankzij de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien waterresistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Zoals de naam al doet vermoeden, is de 
Strandgaper van Scheldebrouwerij een 
heerlijk biertje om luierend op het strand 
van te genieten. Strandgaper is een 
sprankelende verfrissing op een zwoele dag. 
De evenwichtige smaak met het fruitige 
aroma smaakt naar meer en insinueert 
zindering en gezamenlijkheid. Met een 
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk 
is de Strandgaper een perfecte aanvulling 
op een warme zomeravond. Geniet deze 
zomer op het strand van deze goudblonde 
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Geniet van 
de zon! LEZERSACTIES* 

Like de 
Facebookpagina van 

België Bruist en van het 
magazine uit jouw regio. 

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

leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

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

Natural beauty, vroeger gekend als Nailstyle, is 
al jaren actief in de schoonheidsbranche. 

Ons team bestaat uit:
Nathalie, zaakvoerster, reeds 22 jaar actief in de 

beautybranche: “Doorheen de jaren heb ik me vooral 
gericht op huidverbetering en ben ik gediplomeerde 

Ikari skin experte en mesoestetic experte, ook Medcos 
gecertifi ceerde partner in afslanking. We blijven met ons 
team ons voortdurend bijscholen om de allernieuwste en 

beste behandelingen aan u voor te leggen. Dit is mijn 
belangrijkste visie op mijn salon: enkel het beste voor mijn 

klanten en dit alles in een heel aangename 
en losse sfeer, tenslotte is dit UW me-time moment hier.”

Marie, die ook al enkele jaren meedraait in ons team 
en gediplomeerd wimperstyliste en skin expert is: 
“We werken ook met Ikari. Door ons huidanalyse 

toestel kunnen we u ook producten voor thuis op maat 
van uw huid meegeven.” 

Chiara zal op maandag en dinsdag jullie in de watten 
leggen. Ze is al jaren actief in de beautybranche, en 

gepassioneerd in alles wat met huidverbetering te maken 
heeft. 

Caroline komt ons team telkens op woensdag aanvullen 
en is gespecialiseerd in pedicures, gelaat en ontharingen.

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

schoonheidsbranche.

• NIEUWSTE GENERATIE LASER
• 3 GOLFLENGTES VOOR EEN ULTIEM RESULTAAT
• PIJNLOOS DANKZIJ DE GEKOELDE KOP
• GESCHIKT VOOR ALLE HUID- EN FOTOTYPES
• GEGARANDEERD RESULTAAT

Defi nitief haar 
laten verwijderen?

Professionele pijnloze laserontharing met Defi nitve Plus

CRAZY LASER 
DEAL

VOOR

NA

2+1 gra t i s  zone

Bij het laten zien van deze 
bon krijgt u bij het laten 

laserontharen van 2 zones, 
1 extra zone gratis. 

VOOR

NA

1514



DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
De schuimkraag bij bier zorgt ervoor dat er geen 
koolzuurgasbellen ontsnappen en beschermt het bier
  tegen het binnendringen van zuurstof uit de lucht.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZZYYXXWWVV
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Oxilock Plasma nr. 1 herstelt en beschermt de zwavelbruggen en keratine 
vezels in het haar. Oxilock plasma nr. 2 werkt in samenwerking met nr. 1 en is 
ontwikkeld om de behandeling af te sluiten. Het zorgt ervoor dat de herstelde 
bruggen van het haar worden verzegeld en de schubbenlaag van het haar wordt 
hersteld en gesloten. Het is een concentraat van organische stoffen dat de 
gezondheid van het haar herstelt.

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

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

Biokapsalon Natur’Elle
Antwerpsesteenweg 265, Malle

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

biokapsalonnaturelle
biokapsalon

Het geeft uw haar enorm 
veel glans, veerkracht en 

maakt het haar sterker. Het 
verhoogt de breeksterkte 

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

beschadigde haren hun 
gezondheidstoestand terug!

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

GEEF JE HAAR EEN BOOST 
VOOR DE ZOMER
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Bij N-Joy by Yasmin hechten ze heel veel belang aan 
de producten waar ze mee werken en hebben ze heel 
bewust gekozen voor REDKEN en Oway. Alle REDKEN- 
en Oway-producten zijn duurzaam en zeer zuinig in 
gebruik. Vraag ons om meer informatie, 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 komen!

Miki

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

PLEZIER IN 
HET KAPPEN!

ma 10.00 tot 15.00
di 09.00 tot 18.00
wo 09.00 tot 18.00
do 09.00 tot 20.00
vr 08.00 tot 18.00
Za 08.00 tot 16.00

MAAK EEN AFSPRAAK
Telefonisch of via de website

1918



Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar 
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en 

de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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ZAANSE SCHANS
MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER 
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum 

Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een 
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de 

molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze 
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans. 

Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven 
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is, 
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo 
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder 

ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan 

je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld 
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en 

houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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BINNEN/BUITEN

DD

Ben jij klaar om de zomer te 
beginnen met een muzikale 
wereldreis in Brussel? Ga dan naar 
Couleur Café, hét urban en black 
roots muziekfestival van België dat 
plaatsvindt in het prachtige park 
naast het Atomium. Hier word je als 
bezoeker getrakteerd op de beste 
hiphop, soul, reggae, world, dub, 
pop, dance en funk, met namen als 
Black Motion, Lee fi elds en Shaggy. 
Naast de muziek zorgen ook de 
vijftig world food keukens, dance 
workshops, prachtige cocktailbars, 
dj's en fanfares voor een volstrekt 
unieke kosmopolitische vibe. Het 
Couleur Café Festival vindt dit jaar 
plaats van 24 tot en met 26 juni. 
Kijk voor meer info op 
www.couleurcafe.be.

 AGJE UIT
COULEUR CAFÉ 
FESTIVAL

FILMPJE KIJKEN
NOWHERE SPECIAL

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 
De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

John (James Norton) is een 35-jarige 
ramenwasser uit Noord-Ierland die als 
alleenstaande vader de zorg draagt voor zijn 
vierjarig zoontje Michael. John moet een 
belangrijke keuze maken, want zijn oogappel 
zal moeten opgroeien zonder ouders. Hij 
gaat daarom op zoek naar de perfecte 
familie voor zijn zoontje. Hij wordt hierin ook 
gesteund door het adoptiebureau, maar het 
perfecte gezin lijkt helaas niet te bestaan. 
Toch moet John een beslissing nemen. 
Samen met Michael ontdekt hij dat je op je 
gevoel moet vertrouwen. Gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. NOWHERE SPECIAL 
is vanaf 8 juni te zien in de bioscoop.
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“Sinds 2018 is Pure Intense 
gevestigd in Malle, omgeven 
door de dorpskern en omringd 
met de volledige liefde van 
mezelf. Maxime is de naam 
achter schoonheidsinstituut 
Pure Intense. Inner and outer 
beauty staat centraal bij Pure 
Intense en ook in de toekomst 
streef ik daar steeds meer naar.”

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

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

Gun jezelf even een moment van rust
en kom genieten van 

volledige lichaamsmassage 
massage volledige achterzijde

rug/nek schouder massage 
hoofdhuid en gelaatsmassage 

voetmassage

een heerlijke MASSAGE

15% KORTING
op alle massages
tot eind juni 2022
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Openingstijden: ma- di - wo - vr 8:30u - 12:00u en 13:00u - 18:00u
za 8:30u - 17:00u  |  donderdag & zondag gesloten

OPHALING EN LEVERING
AAN HUIS MOGELIJK

VRAAG NAAR ONZE 
INTERESSANTE FIETSLEASING

GROTE KEUZE ELEKTRISCHE FIETSEN

ONMIDDELLIJK UIT STOCK LEVERBAAR

 

 
WWW.RIJWIELENHERMANS.BE
WWW.RIJWIELENSHOP.BE

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

E-BIKE - STADSFIETSEN - RACE - GRAVEL - MTB - KIDS
Ruim aanbod accessoires en kledij

Uitgebreide bikefi tting mogelijk

Eigen hersteldienst met reservefi etsen
(ook voor andere merken)

Kunstenares Grace Spiegel  |  Galerie Grace Spiegel, Prinsengracht 799, Amsterdam (op afspraak) 
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel

Het zat er altijd al in, de wens om te tekenen en te schilderen, te 
experimenteren met technieken, materialen en stijlen. Ze volgde 
masterclasses en een deeltijd opleiding aan de kunstacademie, maar 
niet eerder voelde Grace Spiegel het verlangen om zelf kunst te maken 
zo sterk als de afgelopen paar jaar. 

In haar sfeervolle atelier annex tentoonstellingsruimte aan de 
Prinsengracht in Amsterdam schildert ze en ontvangt ze bezoekers. 
Aziatische kimono’s en kleden, Chinese muiltjes, Japanse kwasten en 
aardenwerk servies tonen in één opslag waar ze haar inspiratie vandaan 
haalt. In de etalage prijken schilderijen van Aziatische vrouwen die de 
gratie en gereserveerdheid uitstralen die we kennen uit hun cultuur. 

Grace’s portretten kunnen zowel expressief als introvert, trots als 
melancholiek zijn, maar nooit onderdanig. Ze tonen zowel jongere als 
oudere vrouwen die zich bewust zijn van zichzelf, ongeacht hun leeftijd 
of achtergrond. 

Dankzij haar talent en geheel eigen signatuur slaagt 
Grace erin het wezen van de Aziatische vrouw 
op overtuigende en eigentijdse wijze tot Ieven te 
brengen. Met respect en aandacht voor hun diepste 
wezen, dat tijdloos en universeel is.

TE BEWONDEREN 
BIJ ETC DESIGN 

CENTRE IN 
CULEMBORG 

De Aziatische vrouwen 
van Grace Spiegel

Ik weel niet waar het vandaan komt, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het 
schilderen van Aziatische vrouwen in hun kimono’s en los van hun context. Het onderwerp 
verveelt me nooit. Integendeel, ik ontdek steeds weer nieuwe elementen die me helpen om 
de schoonheid en sereniteit waar zij voor staan en waarnaar ik op zoek ben te onthullen. 
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Augustijnslei 10, 2930 Brasschaat  |  03 652 17 77  |  0497 62 15 62  |  info@klokstuk.be  | www.klokstuk.be

Paul Van der Auwera is een van de weinige ambachtelijke 
klokkenmakers. Contacteer ons voor een huisbezoek en 
ophaling en perfecte reparatie van uw klok of uurwerk.

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

Klok stuk? 
• Gratis huisconsult
• Alle merken
• Gratis opgehaald en teruggeplaatst 
 met twee jaar waarborg
• Gespecialiseerd in antieke klokken

Maak nu een afspraak! 
Laat je klokje weer tikken zoals het hoort!

DE PERFECTIE VAN 50 JAAR AM
BACHT

Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje 
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht 
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De 
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats 
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw 
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je 
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed 
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien. 

Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig 
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit 
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je 
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te 
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren. 

Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je 
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een 
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets 
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke 
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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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

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkochte
Koningin Elisabethzaal, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder.” 

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.

2928



Beemdenstraat 5, 2340 Beerse
+32 (0) 478 54 24 96
www.devryservice.be
www.devrywellness.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 Beerse, 
uw professionele aannemer. Wij 
werken uw wensen vakkundig uit 
en realiseren uw droombadkamer 
zonder zorgen. Ondertussen 
bestaan we al 12 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!

Wij verkopen kwaliteitsvolle spa’s 
van Belgische makerij!

Kijk op devryservice.be of mail 
naar info@devryservice.be

Douchen tijdens de verbouwing!
Met het oog op het ontzorgen van onze klanten
hebben we nu ‘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.

Dolce The Pacman

voor info:  thebark@outlook.be  |  0475311909  

Wie van jullie kent nog Pac-man? Dat computerspelletje waarbij het gele manneke zoveel 
mogelijk gele snoepjes moest opeten!

Dat was de bijnaam die mijn hond kreeg en de reden 
daarvoor was omdat hij alles wat hij ook maar te pakken 
kon krijgen naar binnen slokte. Zo was het als wij gingen 
wandelen: neus op de grond en alles wat er maar op de 
grond lag op dat moment: hop binnen. Een spoor eikels,  
hele takken, bladeren van de bomen, steentjes, afval van 
papier, plastic fl essen en ga zo maar door... Normaal 
gezellig wandelen was er niet bij. En zo we thuis waren 
ging het daar ook nog even door waarbij sokken een van 
zijn favorieten waren. Hij viste ze gewoon uit de wasmand
en als ik het dan zag en het uit zijn bek wou halen, slikte 
hij die sok gewoon in.
Daar stond ik dan klaar met mijn lepel olijfolie om over 
zijn eten te doen zodat al die rare dingen er terug zouden 
uitkomen. Dus elke dag kijken of dat het goed was...  En 
ja hoor, daar had ik dan toch wel geluk mee, maar leuk 
was anders. Iemand die op bezoek was bij mij zei: je moet 

die hond meer eten geven hij heeft misschien honger! Ik 
dacht: maar dat kan het probleem toch niet zijn?

Dus ik weer contact opnemen met de hondentrainer en 
die wist mij te vertellen dat dit niks met honger te maken 
had. Zij noemde het prooidrift die bij hem heel hoog lag, 
dus eigenlijk een natuurlijk instinct jagen op dingen en 
die dan willen verslinden en opeten. Op dat moment 
maakt het niet uit of het een sok, een sponsje of een stuk 
papier is. Voor hem zijn dit allemaal prooien dus in zijn 
ogen een konijn of een vogel. Dat kan allemaal wel goed 
zijn, maar wat doe je daar dan aan?
Dat vertel ik jullie in mijn volgend verhaal dus zeker lezen 
hoe kan ik mijn hond aanleren van dit niet meer te doen.

Alvast veel leesplezier,
     Live Love Bark
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
      's-Gravenwezel
37. De Kempen

38. Ibiza
39. Costa del Sol
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
BRUIST/RECEPT
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PUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-
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beZoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINA

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.dekempenbruist.be
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ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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Betrouwbare auto's met ervaring !
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