
Ben jij al klaar 
voor de zomer?

Albert Verlinde:
 'Het is zeg maar 
ons verhaal'
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Wil jij graag zichtbaar resultaat, een 
persoonlijke aanpak en vind je ontspanning 

ook zo belangrijk? 

Dan ben je op het juiste adres. 

We zijn een instituut voor zowel vrouwen als 
mannen.

Volg ons op Facebook en Instagram 
voor foto’s, dagelijkse tips en promoties.

Wij kijken er alvast naar uit jou te 
mogen verwelkomen! 

Al onze behandelingen vind je op 
www.babor-beautyworld.be 

 baborbeautyschilde
 baborbeautyworld

BABOR BEAUTY 
WORLD SCHILDE

Turnhoutsebaan 244a, 2970 Schilde

03 384 13 31
 babor@skynet.be

WAARDEBON
Verwen jezelf en laat een tweede persoon gratis meegenieten*

*De eerste persoon betaalt € 150,-, de tweede persoon betaalt niets.

€ 150,-

INTENSIEVE-HSR ANTI AGE
Gelaats-, Hals- & Decolletéverzorging

1. Professionele huiddiagnose en vakkundig advies
2. Dieptereiniging met Hyöl en Phyto, actief voor een heldere, 

frisse teint
3. Doorbloedingsmasker om alle huidfuncties opnieuw te 

activeren
4. Elektronische peeling: verwijderen van alle dode huidcellen
5. Verwijderen onzuiverheden: zwarte puntjes, verstopte poriën, 

enz.
6. Insluizen van anti-aging serum met hoogfrequentie apparaat
7. Ontspannende gelaatsmassage
8. Aanbrengen anti-rimpel en verstevigend masker
9. Tijdens dit masker kan je genieten van een ontspannende 

voet- en onderbeenmassage
10. Afsluiten met een 24-uurscrème
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Verwijderen onzuiverheden: zwarte puntjes, verstopte poriën, 

Insluizen van anti-aging serum met hoogfrequentie apparaatInsluizen van anti-aging serum met hoogfrequentie apparaat



Wil je kans
maken om jouw foto

in De Kempen Bruist
terug te zien?

Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Kempen BeerseBeerse
Impressie
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Bruisende lezer,

Eindelijk, de zomer is begonnen! En hoe… Voor de één kan het deze 
maanden niet warm genoeg zijn, terwijl de ander stiekem alweer 
verlangt naar de wat koelere maanden. Helemaal nu we in de Lage 
Landen steeds vaker te maken hebben met een hittegolf. Vooral die 
tweede groep zal dan ook blij zijn met de tips die we deze editie geven 
voor de nodige verkoeling.

Veel mensen blijven met de ergste warmte het liefst gewoon binnen. Dan 
kun je natuurlijk thuis blijven zitten, maar is het niet veel leuker om ook 
eens ergens anders naartoe te gaan, waar je niet alleen binnen zit, maar 
ook nog eens wordt vermaakt? Ga bijvoorbeeld naar de musical Dagboek 
van een Herdershond die in ieder geval nog tot en met 17 juli op de 
planken staat. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je het 
interview dat wij hierover hadden met theaterproducent Albert Verlinde. 

En als je dan toch aan het lezen bent… Lees dan vooral ook de rest van 
alle bruisende verhalen. De perfecte manier om even te ontspannen 
tijdens zo’n heerlijke zomerse dag!

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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HOUD JE 
HOOFD KOEL!
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BRUIST/BODY&MIND

Steeds vaker hebben we er in ons land mee te maken: een hittegolf. Sommigen 
vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 

zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch de 
zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

KOEL HUIS Veel mensen blijven tijdens een 
hittegolf het liefste thuis, mits ze het daar een beetje 
koel kunnen houden. Onze tips: houd ramen en 
deuren overdag gesloten en doe de gordijnen dicht 
om het zonlicht zoveel mogelijk buiten te houden. 
Pas als het buiten afkoelt, zet je alles tegen elkaar 
open zodat er wat frisse lucht naar binnen kan. 
Ga overdag niet uitgebreid binnenshuis koken of 
bakken en vermijd het gebruik van elektrische 
apparaten, want ook die geven warmte af, zelfs als 
ze in de slaapstand staan. Trek dus zoveel mogelijk 
stekkers uit de stopcontacten. Met uitzondering 
van de stekker van de ventilator natuurlijk. Als je 
die op de juiste manier gebruikt, met een bakje (ijs)
water ervoor, produceert die een heerlijk verkoelend 
windje.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst, drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker? Als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Jouw persoonlijke 
hitteplan

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

thee, vruchtenthee of karnemelk.thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHTUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de (wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Ook op zoek naar verkoelideeën?
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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



HAWAIIAN TROPIC 
AFTER SUN 
COOLING ALOE GEL
Na een dag heerlijk liggen zonnen, is een 
goede naverzorging natuurlijk belangrijk. 
Met dit nieuwe product van Hawaiian Tropic 
verzorg je je huid en houd je je kleurtje wat 
langer vast. Deze nieuwe after sun cooling 
aloë gel verzorgt en hydrateert je huid met 
een verfrissende formule. Precies wat je 
nodig hebt na een zonnige dag. 
hawaiiantropic.com

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

bij onze bruisende ondernemers.bij onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

LOWLANDER 
TROPICAL ALE
Met de stijgende temperaturen is de Lowlander 
Tropical Ale een perfecte tropische dorstlesser 
op warme zomerdagen. Geïnspireerd op reizen 
naar Curaçao is de 3,8% Tropical Ale 
gebrouwen met sappige sinaasappel en 
tropisch dragonfruit, waardoor het bier heerlijk 
verfrissend is en bomvol smaak zit. Als lid van 
1% For The Planet, wordt 1% van de opbrengst 
aan het WNF gedoneerd om de natuurlijke 
leefomgeving van de zeeschildpad te herstellen. 
Geniet van deze tropische explosie in een fl esje!  
www.lowlander-beer.com

Scan 
de 

QR-code
Vier de

zomer!
Vier de

zomer!
Vier de

LEZERSACTIE *
Bruisende strandstoel
Heerlijk op het strand genieten van het 
mooie uitzicht. Een licht briesje, het 
geluid van de zee en je voeten in het 
zachte zand. Dit is natuurlijk het fi jnst in 
een comfortabele opklapbare strandstoel 
van Nederland Bruist. Hang lekker 
achterover pak rustig een boek of kijk toe 
hoe de kinderen - of je hond - zich met 
ballen en schepjes vermaken. 

www.belgiebruist.be TAG #STOEL
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SHOPPING/NEWSWILKINSON VROUWEN
INTUITION SENSITIVE 
TOUCH
Snel en makkelijk scheren om bikiniproof voor 
de dag te komen kan met de Intuition Sensitive 
Touch van Wilkinson Intuition. Met een unieke 
wateractieve gel en een nieuw scheersysteem 
met 3 mesjes, scheer je alle gevoelige plekjes in 
een handomdraai. Deze nieuwe scheertechniek 
zorgt voor een glad scheerresultaat, zonder 
irritatie. Kortom: dit scheerapparaat gaat lang 
mee, heeft een mooie look en maakt jou zonder 
irritaties klaar voor de zomer. Onmisbaar dus 
voor de aankomende zomer. 
www.wilkinsonsworld.nl

SCHELDEBROUWERIJ 
ZEEZUIPER
Tijdens een dagje aan zee kan een heerlijk koud 
biertje natuurlijk niet ontbreken. En wat is dan 
een betere optie dan de Zeezuiper van 
Scheldebrouwerij? Deze goudblonde tripel heeft 
subtiele tonen van koriander en een aroma van 
geel fruit met een fris droge tot licht zoete 
afdronk. Deze favoriet heeft onlangs nog een 
bronzen medaille op de zeer prestigieuze World 
Beer Cup ’22 (VS) gewonnen en werd in 2020 al 
verkozen tot ‘Beste Belgische Tripel’ bij de 
Londense World Beer Awards. De Zeezuiper is 
onmisbaar voor een sprankelende zomer! 
www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Vier de
zomer! 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

HALLMARK
Hallmark versterkt waardevolle relaties door jou te inspireren 
je hart te laten spreken, iedere dag opnieuw. Een kaartje kan 
namelijk ook op de kleine 
momenten, zoals om je 
vriendinnen te laten weten dat 
ze er goed uitzien, lief zijn of 
trots op zichzelf mogen zijn. 
Juist in de zomerperiode 
wanneer mensen 
onzeker zijn over hun 
uiterlijk. Want iedereen 
is mooi zoals die is! 
www.hallmark.nl

LEZERSACTIE*
Bruisende strandbal
Met een strandbal kies je voor gegarandeerd 
plezier thuis in de tuin, bij het 
zwembad of aan het 
strand. Zowel jong 
als oud kan er uren 
speelplezier mee 
hebben. Ga je een 
dagje naar het 
strand of 
zwembad, dan is 
deze bal altijd leuk!

www.belgiebruist.be TAG #BAL
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Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

Dan is de Cube Exclusive Plus multifunctionele luxe prefab 
woning vast wat voor jou. Dit model kan op ieder kavel, nieuw 
of bestaand, ingezet worden als recreatiewoning, hoofdverblijf, 

mantelzorgwoning of zelfs als volledig belasting aftrekbaar kantoor 
aan huis of praktijkruimte. 

Dit t a tko!

INVESTEREN OF RECREËREN

Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

CUBE EXCLUSIVE PLUS IS DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK!
Door de elektrische cv-ketel, HR++ glas en bij te leveren zonnepanelen 
is de Cube Exclusive Plus volledig energieneutraal uit te voeren. Ook het 
optioneel in het plafond ingebouwde climate systeem, waarmee je de 
woning in een mum van tijd koelt en verwarmt, draagt hieraan bij. Heb je 
al een gasaansluiting en wil je de woning hier toch op aansluiten? Ook dat 
is mogelijk. De woning wordt standaard geleverd met kunststof kozijnen 
en kunststof gevelbekleding. Dit maakt de gehele woning nagenoeg 
onderhoudsvrij.

STANDAARD GELEVERD:
• Complete keuken met vaatwasser, 

vriezer, koelkast en combi-oven. 
• Badkamer met ruime inloopdouche en 
 badmeubel met ingebouwde wastafel. 
• Seperaat toilet, cv ruimte, meterkast, 
 wasruimte en opbergruimte.

OPTIONEEL:
• Meubelpakket
• Climate systeem
• Zonnepanelen
• Jacuzzi, hottub of sauna
• Tuinaanleg
• Plaatsing

VRAAGPRIJS
N.O.T.K.,- incl. btw en 
v.o.n. (kavel en bungalow)

SLAAPKAMERS
2 of 3

GROOTTE
65-84 m2

CHALET
Op bestelling leverbaar

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO

of kijk op www.investrecreatie.nl

Dit t a tko!
NIEUWSGIERIG? 
We laten deze bungalow graag aan je zien. Neem contact met ons op door 
te bellen, whatsappen of te mailen naar David Kolla via +31 6 4643 8643 
of david@investrecreatie.nl. Dav la

INVESTEREN OF RECREËREN

Heb je zelf nog specifi eke 
wensen? Aarzel niet en vraag 
naar de mogelijkheden!

1514



DITJES/DATJES

Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een snipperdag!
 Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en 
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,  
 waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart. 
 Op nummer één van de top drie om stress te verminderen  
staat muziek luisteren. Tv kijken en een warm bad 
  of warme douche nemen staan op twee en drie.
Vakantie is niet meer weten welke dag het is 
 en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.

Ontstressen gaat automatisch op een 
trampoline of springkussen en tijdens spelletjes 
of hilarische situaties. Dus neem je leven minder 
serieus en speel meer!
Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie  
  opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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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 garanderen steeds betere procédés 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 hier een afspraak met de 
klokkenmaker). Maak nu een afspraak en bespreek de mogelijkheden!

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

Oud goud komt tot leven!

1716



staat voor damesfashion 
voor vrouwen met stijl en smaak

Seraphina’s Boutique  |  Handelslei 206, Zoersel  |  03 383 18 28  |  info@seraphinas.be  |  www.seraphinas.be

Graag helpen wij je jouw ideale 
outfi t te vinden. Wij staan 
iedere dag graag voor jullie 
klaar met persoonlijk en eerlijk 
advies en een brede glimlach!

Het is voor ons belangrijk dat je met 
een super gevoel naar huis gaat om 
te stralen in je outfi t.

Je kunt kiezen of je naar onze fysieke 
winkel komt of liever online koopt op 
onze webshop www.seraphinas.be.

De collecties van Seraphina’s zijn 
betaalbaar, hip en trendy, met voor 
ieder wat wils. Naast kleding hebben 
wij ook een uitgebreid gamma aan 
juwelen en accessoires. Elke week 
vind je nieuwe collectie bij ons, dus 
volg ons zeker op Instagram en 
Facebook.

Naast onze vaste openingsuren 
openen wij ook geregeld ’s avonds 
onze deuren. Zo kun je een gezellige, 
rustige avond komen shoppen mét 
een glaasje bubbels. Dus trommel 
al je vriendinnen eens op en maak 
vandaag nog je afspraak.

Volg ons 

1918



“Als klein meisje was ik bang en verlegen. Daarom 
moedigden mijn ouders mij aan om judo en karate 
te gaan beoefenen. En gelukkig maar, want daarin 
vond ik mijn kracht en passie. Naast deze sporten 
vond ik ook mijn weg naar andere martial art 
sporten. Ik won tornooien, behaalde nationale en 
internationale titels en behaalde zelfs in Tsjechië de 
gouden medaille op het wereldkampioenschap 
karate in de categorie 50-plus.” 

Zelfverdediging, speciaal voor vrouwen 
“Maar zelfs met al mijn ervaring in de gevechtssport 
voelde ik me niet altijd veilig in de échte wereld. Als 
vrouw blijf je toch altijd fysiek minder sterk dan een 
man. Ik besefte dat er nood was aan een cursus 
zelfverdediging specifi ek voor vrouwen. Een 
opleiding die rekening houdt met het lichaam en de 
noden van een vrouw. Een opleiding die niet alleen 

“Ik ben Sandra Hoogerdijk. Getrouwd en moeder van Elise (24) en Dicky (22). Oprichter 
en trainer van Sando School voor weerbaarheid & zelfverdediging voor vrouwen en 
kinderen. Gecertifi ceerd Rots en Water trainer en erkend lesgever van het Europese 

vrouwenzelfverdedigingsprogramma JUNO.”

Mentaal sterker en 
fysiek weerbaarder 

het lichaam traint, maar ook de geest. En zo 
ontstond Sando: De school voor weerbaarheid & 
zelfverdediging voor vrouwen en kinderen.” 

“In mijn eigen weerbaarheidsschool Sando geef ik 
zelfverdedigingslessen aan  verschillende groepen: 
kinderen, tieners en aan alle vrouwen 16+. 
Daarnaast geef ik ook workshops in bedrijven, 
organiseer ik opleidingen voor sportleerkrachten/
begeleiders en geef ik anti-pestprogramma’s in 
scholen. Onze lessen worden gegeven door 
vrouwen op een aangename manier en in een 
veilige sfeer.”

“Iedereen heeft het recht 
om zich veilig te voelen.”

+32 475 542 568  |  info@san-do.be  |  www.san-do.be 
 Sando weerbaarheid en zelfverdediging  |   Sando_zelfverdediging

DOE JE MEE?
Wil je graag eens een les 

meevolgen? Surf naar 
www.san-do.be voor meer 

informatie.

+32 475 542 568  |  info@san-do.be  |  www.san-do.be 
 Sando weerbaarheid en zelfverdediging  |   Sando_zelfverdediging
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BINNEN/BUITEN

DD

De Gentse Feesten (dit jaar van 15 
t/m 24 juli) zijn uitgegroeid tot één 
van de grootste culturele festivals in 
Europa met nationale en internatio-
nale artiesten, gratis muziek en 
plezier op twaalf pleinen, kinderani-
matie op verschillende locaties in 
de stad en honderden binnen- en 
buitenactiviteiten. De Gentse 
Feesten zijn uniek en zitten in het 
DNA van de Gentenaar. Nergens 
anders wordt een volledige 
binnenstad tien dagen lang 
omgetoverd tot een feestenzone 
met plezier voor klein en groot. Het 
is zowel een stadsfestival, een 
cultureel evenement, een feest voor 
de meerwaardezoeker en een groot 
volksfeest. Dit moet je eens gezien 
en beleefd hebben!
Kijk voor meer info op 
www.gentsefeesten.stad.gent.

 AGJE UIT
GENTSE
FEESTEN

FILMPJE KIJKEN
THE GRAY MAN
In The Gray Man maken we kennis met 
voormalig CIA-agent en doorgewinterde 
huurmoordenaar Court Gentry (Ryan 
Gosling), ook wel bekend als Sierra Six. Na 
een fl inke tijd in de federale gevangenis wordt 
Gentry gerekruteerd door zijn contactpersoon 
Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), maar dit 
keer zijn de rollen omgedraaid en blijkt Six 
zelf een doelwit te zijn. Zijn ex-collega Lloyd 
Hansen (Chris Evans) heeft een wereldwijde 
klopjacht op hem ingezet en doet er alles aan 
om Six uit te schakelen. Agent Dani Miranda 
(Ana de Armas) schiet Six te hulp en dat 
blijkt hij hard nodig te hebben... THE GRAY 
MAN is vanaf 13 juli te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN KORAALRIF 
Paula Visser wordt door de weduwe van 
haar kennis Jim om hulp gevraagd. Zeven 
jaar geleden werd Jim in verband gebracht 
met de verdachte dood van zijn assistent 
Lucy. Om Jims naam te zuiveren moet 
Paula er tijdens haar reis door Amerika 
samen met privédetective Stewart achter 
zien te komen wat er met Lucy is gebeurd. 
Terwijl Paula en Stewart het leven van een 
vrouw die zo onzichtbaar mogelijk door het 
leven ging proberen te ontrafelen, worden 
zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 
hun zoektocht hen van Los Angeles naar 
Mexico leidt, komt een noodlottige 
confrontatie steeds dichterbij…
KORAALRIF van Suzanne Vermeer is 
vanaf 26 juli verkrijgbaar.

ZYXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWV

UTSRQ

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

P

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

O

NMLKJIH

GFEDCBA

PROMOCODE: BRUIST
BEL VOOR EEN RESERVATIE, 

VERMELD DE CODE EN 
GENIET VAN EEN HEERLIJK 

VERBLIJF AAN DE KUST 

Deal
5% KORTING

OP UW VERBLIJF

www.delombarde.be

info@delombarde.be

+32 58 23 68 39

Elisabethlaan 4, Middelkerke-Lombardsijde

De Lombarde is een mooi, 
groen en betaalbaar vakantiepark gelegen te 

Lombardsijde aan de Belgische Kust. Deze gezellige 
familiale camping heeft zowel jaar- als toeristische plaatsen.

Op 400 meter van het strand

Kamperen & verblijvenMobilhomes zijn meer dan welkom

365 dagen per jaar open

Kom tot rust aan de kust
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Het kan zijn dat Bianca je bekend 
voorkomt, ze runde namelijk ooit samen 
met Michael van der Plas (de ex van 
Barbie) café de kleine Voom Voom en ze 
is bekend van de RTL5 serie La 
Carihuela. Sinds 2015 runt ze haar eigen 
discotheek Voom Voom. “Echt zo’n 
ouderwetse familiediscotheek 
waar mensen van alle leeftijden 
komen. Ik vind het heerlijk om 
in Spanje te wonen. Zo lang 
het kan, blijf ik hier dan ook, ik 
voel me hier helemaal thuis.”

Wanneer we elkaar spreken, is haar stem 
hees, de avond ervoor is ze fl ink door-
gezakt. Het is tekenend voor hoe ze is: 
“Ik ben 47 jaar, maar ik voel me 20”, 
zegt Bianca lachend. Haar levensmotto 
is ‘pluk de dag’. “Je weet immers nooit of 
het je laatste is. Op het strand genieten 
van de zon, wandelen, uit eten gaan, een 

drankje drinken in het café… Ik vind het 
allemaal leuk om te doen. Hoe ik mezelf 
zou omschrijven? Ik ben spontaan, vrolijk 
en houd van gezelligheid. Bovendien kan 
ik heel druk en energiek zijn. Met mij is 
het in ieder geval nooit saai, er is altijd 
iets te beleven.”

Bianca zoekt dan ook geen type 
dat om 17.00 uur van het werk 
komt en vervolgens op de bank 
gaat hangen. “Het is fi jn als je 
net als ik een levensgenieter 
bent en van het vrije leven 

houdt. Tegelijkertijd zoek ik ook een 
maatje waar ik mee kan praten. Je moet 
ook vooral niet jaloers zijn. Verder vind ik 
het belangrijk dat je je leven op orde 
hebt, net als ik. Er is niet één bepaald 
type waar ik op val, als je jezelf maar 
goed verzorgt. Uiteindelijk gaat het 
echter toch om de klik!”

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

Bianca zoekt

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek 
graag aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli stellen we Bianca Meivogel aan je voor. Zij woont in een 
bruisend vakantiedorp in Zuid-Spanje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@la-bianca.com

‘VOOR MIJ IS 
ELKE DAG EEN 
FEESTJE’

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
165 CM

BRUISENDE/VRIJGEZEL

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.
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

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

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

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze villa in aanbouw ligt op slechts vier 
minuten afstand van San Carlos, in de rustige 

urbanisatie Es Figueral. Halverwege de berg 
heeft het een uitstekend uitzicht tot aan Cala 
San Vicente. Voor liefhebbers van natuur en 

het noorden is dit de juiste plek!

De stijl van het huis zal zeer eigentijds zijn met 
een groot zwembad, vele zonnige terrassen, 

vier slaap- en badkamers, een enorme 
woonkamer met open haard, hoge 

schuifdeuren die naar het zwembad leiden, 
een kelder, een ruime garage en een berging.

Deze woning is uitstekend geschikt voor al 
diegenen die de rust en stilte van het noorden 

zoeken. Rondom deze geweldige villa, zal er 
genoeg ruimte zijn om een mooie tuin aan te 

leggen en een off-road parking.
Aangezien de villa nog in aanbouw is, zou u 

nog steeds in staat zijn om de gebruikte 
materialen te kiezen, na eigen smaak. 
Eigentijds design maakt deze Villa een 

top-property hier op Ibiza en een geweldig huis 
om je thuis te voelen tijdens je vakanties maar 
ook geschikt als permanent verblijf of tweede 

residentie.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Villa in aanbouw met mooi uitzicht 
in Es Figueral

REFERENTIE KP1724
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 430 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 1.770 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
ZWEMBAD JA

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.900.000,-
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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

Musical Dagboek van een Herdershond, naar de 
televisieserie uit de jaren zeventig, vertelt het 
verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke die 
in 1914 toetreedt tot de gelovige gemeenschap 
van het Zuid-Limburgse Geleen. Hij probeert 
zich staande te houden, maar jaagt onbedoeld 
veel mensen tegen zich in het harnas. “Het 
verhaal van de mijnen en het katholieke leven 
van honderd jaar geleden raakt een bepaalde 
snaar bij de inwoners van Geleen en omstreken. 
Ik denk dat de musical daarom ook een succes 
is in Limburg. Het is zeg maar ‘ons verhaal’ ”, 
aldus Verlinde.

GROTE BELANGSTELLING BUITEN LIMBURG
Vanuit het hele land krijgt Verlinde de vraag of 

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond kende eind april in MECC Maastricht haar 
allereerste try-out. Dat de voorstelling echter vrijwel direct tot en met 17 juli zou worden 

verlengd, had Albert Verlinde niet durven dromen. “De eerste drie try-outs werden door het 
publiek beoordeeld met een 9,3. Tijdens de voorverkoop stond de teller al op 41.000 verkochte 

kaarten. Dat is heel bijzonder voor een nieuwe productie, vooral als je bedenkt dat mensen 
alleen nog maar een affi che gezien hebben.”

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 

“Het verhaal raakt een bepaalde 
snaar bij de Limburgers”

de musical ook elders kan worden opgevoerd. 
De helft van de bezoekers komt namelijk van 
buiten Limburg. “Dagboek van een Herdershond 
is opgezet als spektakelmusical. De productie 
kan niet op tournee. Op het hoogtepunt lopen er 
meer dan 120 mensen op het podium met een 
paard en wagen. Dat kan nooit in een regulier 
theater opgevoerd worden. Je hebt echt een hal 
nodig.”

Op de vraag of de musical ook na juli nog te zien 
is, laat de theaterproducent zich voorzichtig uit. 
“We hebben een optie voor nog één maand, 
maar laten we eerst maar eens die 150.000 
mensen tot en met 17 juli vermaken. Maar zeg 
nooit nooit…”, sluit de enthousiaste Verlinde af.

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
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8.   Zutphen
9.   Waterweg
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11. Drechtsteden
12. Nijmegen
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27. Bergen Op Zoom
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Zelfliefde kun je leren
Het lijkt wel een trend: zelfl iefde. In mijn ogen 
een prachtige trend! We leren meer van 
onszelf te houden. Jezelf op nummer één 
zetten. Soms is het lastig om jezelf 
bovenaan te zetten. We zijn bang dat 
anderen ons dan niet meer aardig vinden. 

Vind je jezelf wel aardig genoeg? Dan zou het 
namelijk niks uit moeten maken wat anderen 
denken. De belangrijkste relatie is die met jezelf. 
Hoe leer je van jezelf te houden? Bekijk eerst de 
energiebalans van je relaties. Welke geven energie? 
En welke vriendschappen kosten energie? Jezelf 
opladen is namelijk heel belangrijk. 

Start daarna met dankbaarheid. Benoem dagelijks drie 
dingen waarvoor je dankbaar bent. Laat je telefoon liggen 
en mediteer. Kijk jezelf daarna aan in de spiegel en 
benoem drie dingen waar je trots op bent. Stap onder 
de douche en bedenk hoe je agenda eruitziet. Ga je 
dag langs en vul deze met positieve gedachtes.

Het is vanaf nu verboden om te klagen. Zet je 
negatieve gedachtes om in positieve gedachtes. 
Je zult merken dat je wereld verandert.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS De luxe van je eigen spa
100 % BELGISCH FABRICAAT  Zuinig en duurzaam - pure therapie voor het hele
 lichaam. Wij verzorgen, indien u wenst, de gehele installatie zodat u geen andere partij 
dient  in te schakelen.  

Beemdenstraat 5, 2340 Beerse  |  +32 (0) 478 54 24 96  |  www.devrywellness.be
DE ZUINIGSTE SPA VAN EUROPA

K O M L A N G
S
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N

B
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ONDER•KOMLANG
S

E
N

B
EW

O N D E R •

JE NIEUWE
SPA STAAT AL KLAAR
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1. Lowlander Bathbomb van HEMA, € 3,50 www.hema.nl
2. After Sun Cooling Aloe Gel van Hawaiian Tropic, € 16,99 www.hawaiiantropic.com   
3. Kids Protect & Hydrate zonnespray van Nivea Sun SPF 50+, € 21.99 www.nivea.nl

4. Leisure in Paradise van Simone Andreoli, € 135,- www.skins.nl
5. Soleil Protect Moisturizing Spray Lotion SPF 50 van ROC, € 20,95 www.rocskincare.nl

6. Sunglasses van Marc Jacobs, € 239,- www.specsavers.nl
7. New Shine Hair Rinse Pomegranate Vinegar van SABON, € 19,- www.sabon.nlCr
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Holiday proof
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Holiday proof
8. Color Riche Intense Volume Matte Lipstick van L’Oréal Paris, € 15,99  www.loreal-paris.nl

9. Lait Corporel van Biotherm x Pable Rochat, € 26,60 www.biotherm.nl
10. Lip Care Stick van Dr. Hauschka, € 8,- www.drhauschka.nl

11. Kerasilk Control Rich Protective Oil van Kerasilk, € 32,50  www.goldwell.com
12. Allover Triangle Bikini Navy Pink van Speedo, € 40,- www.speedo.nl 

13. Tropic Exotic Eyeshadow Palette – Welcome to the jungle – van Catrice, € 7,99 www.catrice.eu 
14. Tas Zcarrycot van Unisa, € 59,90 www.unisa-europe.com/nl

118

De vakantie staat weer voor de deur. 
Tijd om de koffers te pakken. 
Wat neem je zeker mee?

12 13

BEAUTY/NEWS

9 10

Holiday proof

14

8

Holiday proofHoliday proof
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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

Maak je huid volledig klaar voor de zomer en kom 
genieten van een heerlijke gelaatsverzorging. 

MEAT & TREAT GELAATSVERZORGING
45 MIN. VERZORGING

Love your skin

GRATIS
bij aankoop van 

2 producten

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)
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HET IS
NET BUITEN-

SPELEN

BRUIST/LIFESTYLE

Met dit mooie weer kunnen we ons voorstellen dat je geen zin hebt om naar 
een warme, benauwde sportschool te gaan. Maar ja, je wilt wel in shape blijven 

natuurlijk. De oplossing? Blijf buiten sporten!

ziet er relaxed uit, maar vergis je niet, het is een 
heel uitdagende balansoefening, waarbij je je hele 
lichaam intensief gebruikt. De kans op in het water 
vallen is aanwezig, maar met warm weer is dat 
misschien alleen maar een extra pluspunt. En als je 
dan toch in het water ligt, kun je net zo goed even 
een stukje zwemmen. Weer een sportieve activiteit 
die je af kunt vinken.

TERUG NAAR JE KINDERTIJD Nog een optie: 
ga lekker skeeleren of rolschaatsen. Alleen of 
samen met anderen. Superleuk om te doen en 
ondertussen train je niet alleen je conditie, maar 
ook je been- en bilspieren. En ook longboarden 
is een aanrader. Net als hoepelen trouwens. Voor 
je gevoel ga je weer even helemaal terug naar je 
kindertijd, maar het is meteen een zeer effectieve 
work-out. Ontzettend goed voor je taille en je 
traint er ook nog eens je buik-, rug-, been- en 
bilspieren mee. Zo zie je maar weer: fi t worden is 
net kinderspel!

Bij buiten sporten zul je misschien al snel denken 
aan hardlopen, wandelen en fi etsen. Of je krijgt 
het beeld voor je van al die mensen die zich in het 
zweet werken tijdens een bootcampsessie in het 
park. Allemaal helemaal prima (en zeer effectief), 
maar er is nog zoveel meer. Zelfs sporten waarbij 
het eerder lijkt of je lekker buiten aan het spelen 
bent in plaats van aan het sporten.

LEKKER SPRINGEN Wat dacht je bijvoorbeeld 
van trampolinespringen? Is dat een sport? 
Jazeker! En nog een intensieve ook. Met een 
uurtje springen kun je zomaar vijfhonderd 
calorieën verbranden, zonder dat je het zelf door-
hebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat 
houd je minder lang vol dan trampolinespringen, 
maar je verbrandt er dan ook sneller calorieën 
mee.

SUPPEN & ZWEMMEN Ook leuk om te doen: 
suppen! Heerlijk peddelen over het water. Het 

Fit worden én blijven 
is kinderspel

Hulp nodig om fi t te worden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

hebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat 
houd je minder lang vol dan trampolinespringen, 
maar je verbrandt er dan ook sneller calorieën 
mee.

SUPPEN & ZWEMMEN
suppen! Heerlijk peddelen over het water. Het 
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Yasmien, master in beauty

Yasmien is master in cosmetische en medische 
micropigmentatie. Ze hee�  al meer dan 18 jaar ervaring en 
volgt jaarlijks masteropleidingen in het buitenland om de meest 
geavanceerde, innovatieve en moderne technieken bij te blijven. 

LIPS
Met een fijne naald kan de vorm 
aangepast worden en kunnen we de 
lipkleur opfrissen door het toepassen 
van een schaduwe� ect of het volledig 
opvullen van de lippen. Er wordt 
gewerkt met zachte kleuren zodat het 
resultaat na genezing heel natuurlijk is. 

BROW ART
Hairstrokes: een machinale 
techniek waarbij ultrafijne haartjes 
gezet worden. Kan gecombineerd 
worden met schaduw.
Powderbrows: een machinale 
techniek waarbij een zachte 
schaduw gecreëerd wordt.

AREOLA (tepelhof)
Een zeer dankbare en prachtige 
techniek om 3D areola’s geheel of 
gedeeltelijk nieuw op te bouwen. 
Na een borstreconstructie, als kers 
op de taart…

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen? 
Maak dan eens een afspraak of kijk eens op 
de website voor meer informatie!

MESOSKINLINE
Non-invasieve mesotherapie is een 
e� ectieve en pijnloze methode voor 
het behandelen van rimpels, littekens, 
striemen en haaruitval. 
De geavanceerde meso cocktails zijn 
zeer e� ectief en verjongen de huid. 
De cocktails bevatten hyaluronzuur en 
worden op een zachte manier in de 
huid geïmplanteerd.

EYEDESIGN
Deze techniek is het zetten van 
een ultrastrakke eyeliner… Van 
het intensifiëren van de wimpers 
(of voor mannen wel eens een 
guyliner genoemd) tot een op maat 
gemaakte ‘wing’.

Yasmien Beauty Artist  |  Sparrenlaan 15, Brecht |  0497402377  |  info@yasmienbeautyartist.be  |  www.yasmienbeautyartist.be

LOOKING/GOOD

De geur van 
de zomer

ONS REUKORGAAN PAST ZICH AAN AAN DE 
ZOMERSE EUFORIE. We vinden in de zomermaanden 
veel nieuwe ‘limited editions’ in de parfumerie: een eau 
de toilette met een lichte formule die speciaal voor het 
zomerseizoen is ontwikkeld. Soms zijn deze uitvoeringen 
een ‘light’-uitvoering van een reeds bestaand parfum; de 
zware ondertonen zijn afgezwakt en bloemige geuren 
voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES OF ZELFS 
PIGMENT VLEKKEN VEROORZAKEN in de zon. De 
alcohol in parfum, in combinatie met zon, kan zorgen 
voor reacties als rode bultjes, blaasjes of soms zelfs 
donkere vlekken. Spray eau de toilette tijdens de zomer 
dus niet op je huid, maar over je kleding of een beetje op 
je haar.

JE KUNT ‘S ZOMERS OOK OVERSTAPPEN OP DE 
BODYLOTION uit dezelfde lijn als jouw eau de toilette. 
Dit voelt verfrissend aan op de huid en geeft een niet al te 
overheersende geur af. Ook de douchegels, haarsprays 
en andere haar producten die in veel parfumlijnen te 
vinden zijn, omgeven je de hele dag met je lievelingsgeur 
zonder dat het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij 
deze zomer heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.
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“Graag stel ik jullie even LaserClinique en mezelf voor. Het idee voor LaserClinique is ontstaan 
toen ik zelf een laserontharingbehandeling had geboekt. Deze behandeling vond ik persoonlijk 
vrij pijnlijk en niet zeer effectief. ‘Dit moet anders kunnen’, dacht ik bij mezelf.”

Maak kennis met LaserClinique

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

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

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

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

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

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

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

Liefs,
Ellen van de LaserClinique

LET’S BEGIN 
THE REAL 
FLOWERS  GIN
EXPERIENCE!

SHOP THE BOTTLE ONLINE AT
FLOWERSNGIN.COM

Botanicals:
geplette jeneverbes
1/4 citroengras
muntblaadje
Double Dutch Indian Tonic

Bereiding:
Neem een groot glas en vul met 
ijs. Giet er 5cl FLOWERSNGIN
bij. Voeg de botanicals toe. Ruik 
en ervaar de aroma’s. Overgiet 
met de tonic.
Proef en geniet met mate!

Bij Natuurlijk Bloembinders maken we al meer 
dan twee decennia de fraaiste boeketten en 
florale arrangementen met het mooiste wat de 
natuur ons biedt. Bloemen, planten, kruiden 
en groen zijn waardevolle basisgrondsto 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.

LEMONGRASS
FLOWERS  GIN
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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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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit van kunst en haar makers. Van 
schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, fotografi e 

tot digitale kunst. Transparantie, een open deur en 
innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 

kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

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.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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INGREDIËNTEN
250 ml volle melk

3 vanillestokjes
4 eidooiers

75 gr witte basterdsuiker
250 ml slagroom

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

BEREIDING
Verwarm de melk au bain-marie tot ongeveer 70 graden en laat hierin 
een opengesneden vannillestokje meetrekken.

Mix de eidooiers in een kom samen met de suiker tot een gelige, 
dikke massa. Schenk vervolgens al roerend het eimengsel bij de 
melk. Zet het vuur hoger en verwarm dit geheel ook au bain-marie tot 
ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 

Het is zomer. De zon schijnt, dus jij hebt zin in... IJS! Dat kun je deze maanden 
op vrijwel elke hoek van de straat kant-en-klaar kopen, maar wist je dat het ook 
heel makkelijk zelf te maken is? Hier geven we je een recept met vanillesmaak, 

maar natuurlijk kun jij ook zelf een smaak bedenken.

1 LITER - 12 UUR

Zelfgemaakt 
vanille roomijs

BRUIST/RECEPT

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 
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Maak kans op dit bruisende

boek  
lezen  
calorie 
fajah 

afvallen 
zomer 
body 
sporten

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

Je bent toch niet je gedachten? 
Maar wie of wat ben je dan wel?, 
is dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het 
resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 
In Je Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van 
je gedachten en hoe je door middel van die gedachten je 
dagelijks leven vormgeeft.

Maak kans op het 

boek van Faya 
Lourens
Killerbody
Lifestyle 
Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
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.

resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 

Ontwikkel jouw eigen killerbody! 

boek van 
Michael 
Pilarczyk

PUZZELPAGINA
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-9-6.

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

Ook in juli zorgt Bruist 
ervoor dat jij weer lekker 

kunt puzzelen. Op je 
balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het 
strand. Vul de oplossing 

van de prijspuzzels in op 
onze website en maak  kans 

op leuke prijzen.

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 hittegolf.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.dekempenbruist.be
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Betrouwbare auto's met ervaring !
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